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บทน า 
 
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีฐานคิดที่ว่า  การติดตามและ
ประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากหลักการของการบริหารแผน  ดังนั้น  ระบบอ่ืนๆ  ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่
แผนพัฒนาจะด าเนินการ จึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมส่งผลต่อการบริหารแผน  และจะส่งผลต่อการติดตามและ
ประเมินผลด้วยเช่นกัน 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  นั้น  จ าแนกเป็นระบบการติดตาม  เป็นการสร้าง
ระบบ  เพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน  เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลาและ
ระบบการประเมินผลแผนพัฒนา เป็นระบบการประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพท์  
เป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด  อย่างไรก็ตาม  ระบบติดตามและ
ประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดท าแผนปฏิบัติการ  นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อ
การติดตามและประเมินผล ก็จะท าให้ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้ จะแสดงให้ เห็นได้
ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ หากแผนไม่เอ้ือต่อการติดตาม          
ก็อาจท าให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้  

 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
 

  ระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาจะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
ที่ก าหนดไว้ได้  โดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์  จัดส่งให้กับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  เป็นศูนย์กลางใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด  นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็น  ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  ว่า
เทศบาลมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร  สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้เพียงใด  การด าเนินการ
ตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร  เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้บรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต 
 

องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 

  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้  ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ  3  ส่วนหลัก  คือ  ส่วนของปัจจัยน าเข้า (Input)  ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process)  และ
ส่วนของการประเมินผล  ผลลัพท์ (Output , Goal)  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

๑. ส่วนปัจจัยน าเข้า  (Input)  ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์  ผู้ประเมิน  ผู้ถูกประเมิน  และ
เครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลที่มีอยู่แล้ว  จะถูกส่งเข้าสู่  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E  UNIT)  เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลไว้โดยบทบาท 
(M&E  UNIT)  ต่อปัจจัยน าเข้าก็คือ  การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลโดยตนเองครั้งนี้  ได้แก่  แบบรายงานแบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอน  
อย่างไร 

2. ส่วนของกระบวนการติดตาม  (Process)  เป็นการรายงานการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์รายไตรมาส  ในรูปแบบของรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง  โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นหน่วยใน
การประสาน  ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า  แผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่  
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความ
คิดเห็นในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่  แบบรายงานแบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.  ส่วนของการประเมินผลลัพท์  (Output , Goal)  เป็นการติดตามช่วงสุดท้าย  หรือเป็น
การประเมินแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในแต่
ละปี  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่ (M&E  UNIT)  ระดับจังหวัด  เพ่ือเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลและเป็น
ฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพท์  ได้แก่ 

1.   แบบรายงานแบบที่   3/1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
2.   แบบรายงานแบบที่   3/2   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง  ต่อผลการ

ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
3.  แบบรายงานแบบที่   3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงาน

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกอบด้วย 

(1) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลที่คัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยผลจากการติดตามและประเมินผลจะจัดส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (M&E UNIT)  

เป็นหน่วยในการประสานงานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด  โดยองค์การบริหารจังหวัด จะมีบทบาทที่ส าคัญ           
3 บทบาท  คือ 

๑. บทบาทในการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Data base) หรือจัดท าฐานข้อมูลเป็นการ
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับการด าเนินงานตามแผนงานต่างๆ  โดย 

๑)  ในระดับล่าง  ได้แก่  อบต. และเทศบาล มีหน้าที่โดยตรงในการเก็บและรวบรวม
ข้อมูลในเรื่องของการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ  ตามแบบรายงานที่ก าหนด
และจัดส่งข้อมูลต่อไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบน  เพ่ือใช้
ประโยชน์ต่อไป 

๒) ในระดับบน  ได้แก่   อบจ. จะเป็นผู้ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยติดตามและ
ประเมินผลในระดับล่าง  จัดท าเป็นฐานข้อมูลที่รวมศูนย์  ณ  จุดๆเดียว และ
จัดท าเป็นรายงานข้อมูลในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนงานในระดับ
จังหวัดเพ่ือแจกจ่ายทั้งหน่วยงานภายใน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ระดับล่างลงไปเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต 

๒. บทบาทเป็นนักวิเคราะห์โครงการ  (Project  Analyst)  หรือหน้าที่ในการวิเคราะห์
โครงการและตรวจสอบความถูกต้อง 

๑)  ในระดับล่าง  จะวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
โครงการและการด าเนินงานตามแผนงาน  ว่าได้ด าเนินการตามเป้าหมายหรือ
แผนงานที่ ได้ระบุหรือไม่   แล้วจัดท ารายงานส่งไปยังหน่วยติดตามและ
ประเมินผลในระดับบนด้วย 

๒)  ในระดับบน  จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ตนเองและรวบรวมรายงานการวิเคราะห์
โครงการจากหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างเพ่ือวิเคราะห์ถึงความ
เชื่อมโยงของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล 

3. บทบาทเป็นผู้เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ (Strategic  Linkage) หรือการเชื่อมโยงกลยุทธ์  
หน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นการประสานกันทั้งในระดับล่างและระดับบน  และจัดการประชุมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการท างานเพ่ือให้รับรู้ถึงสถานการณ์  และความเป็นไปของโครงการและด าเนินงานตามแผนงานว่า  ควรจะมี
การแก้ไข  เพ่ิมเติมในเรื่องใด  นอกจากนั้น  หน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทบทวนงานที่ได้ท ามาในช่วง
ก่อนหน้าโดยการจัดท ารูปของรายงานประจ าปี 
 
 



 
 
 
 
 
 

  ปัจจัยน าเข้า 
 
 
 
 

 แบบที่ 1 
  แบบชว่ยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

โดยตนเอง 
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แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหนองเรือ 
 

ค าชี้แจง : แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินการ 
ไม่มี 

การด าเนินการ 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท า 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
    ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมิน 
    สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
      ที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น                  

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
     ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   



 
 

 
 
 
 
 
 

กระบวนการติดตาม 
 
 

แบบที่ 2 
แบบติดตามผลการด าเนนิงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง : แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินทุก ๆ 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน และครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...เทศบาลต าบลหนองเรือ……. 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
(1)  ไตรมาสที ่ 1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม)  (2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ยุทธศาสตร ์
ป ี 256๑ ป ี 256๒ ป ี 256๓ ป ี256๔ รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคน และ
ชุมชนให้มีคุณภาพ 

48 27,420,000 48 27,820,000 48 28,380,000 48 28,880,000 48 27,420,000 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

46 47,555,000 46 62,998,000 46 65,110,000 46 37,950,000 46 47,555,000 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน การค้า และ
พาณิชยกรรม 

16 9,490,000 16 9,990,000 16 11,090,000 16 12,190,000 16 9,490,000 

๔. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

19 16,380,000 18 12,380,000 18 12,380,000 18 12,380,000 19 16,380,000 

๕. ยุทธศาสตร์การ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและการ
จัดระเบียบชุมชน 

20 3,350,000 20 3,350,000 20 3,350,000 20 3,350,000 20 3,350,000 

๖. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมกีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  และ           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

15 2,060,000 15 2,060,000 15 2,060,000 15 2,060,000 15 2,060,000 

๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

45 60,327,000 44 60,300,000 44 60,300,000 44 60,300,000 45 60,327,000 

รวม 209 166,582,000 207 178,898,000 207 182,670,000 207 157,110,000 209 166,582,000 

 



 
-๔๐- 

๕. โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2561 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ 
 1. โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ และวารสารต่าง ๆ ประจ าชุมชน 48,000 
 2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 126,630 
 3. โครงการจัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 313,600 
 4. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 49,465 
 5. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1,976,621 
 6. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 100,000 
 7. โครงการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์และแมลง 80,000 
 8. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 100,000 
 9. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 20,000 
 10. โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 20,000 
 11. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  60,000 
 12. โครงการครอบครัวอบอุ่น 20,000 
 13. โครงการฝึกอบรม สัมมนาทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 200,000 
 14. โครงการพัฒนาสตรี 30,000 
 15. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 
 16. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 30,000 
 17. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 30,000 
 18. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,568,400 
 19. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 72,000 
 20. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 864,000 
 21. โครงการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 100,000 
 22. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 30,000 
 23. โครงการจัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนชุมชนหนองเรือ 3,996,000 
 24. โครงการอุดหนุนหน่วยงานกาชาด  100,000 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 25. โครงการก่อสร้างถนน คสล. อภัยพัฒนา 5 พร้อมรางระบายน้ า  1,925,000 
 26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ถนนทรัพย์เจริญถึงถนนอัศวราช 592,000 
 27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนชื่นจิตต์ (ช่วงสุดท้าย)  1,025,000 
 28. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระยาบน้ า ซอยอภัยมงคล 1 หมู่ที่ 13 473,000 
 29. โครงการวาง จัดท าผังเมืองรวมและการจัดท าผังชุมชน 20,000 
 30. โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปา 150,000 
 31. โครงการขยายเขตหรือปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 150,000 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และพาณิชยกรรม  
 32. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียน 48,000 
 33. โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 100,000 

 



 
-๔๑- 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
 34. โครงการก่อสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 60,000 
 35. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 100,000 
 36. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 50,000 
 37. โครงการพัฒนาตลาดสด 40,000 
 38. โครงการล้างตลาดสดเทศบาล 50,000 
 39. โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจตลาดสดน่าซื้อ 40,000 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 40. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสระหนองเรือ 80,000 
 41. โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน  30,000 
 42. โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ทิ้งขยะ 500,000 
 43. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 50,000 
 44. โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 3,500,000 
 45. โครงการบ้านน่าอยู่ชุมชนน่ามอง 40,000 
 46. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธนาคารวัสดุรีไซเคิล 30,000 
 47. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40,000 
การรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบชุมชน  
 48. โครงการพัฒนาระบบจราจร 20,000 
 49. โครงการรณรงค์วินัยการจราจร 40,000 
 50. โครงการฝึกอบรมและ/หรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 60,000 
 51. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 40,000 
 52. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 40,000 
 53. โครงการเทศบาลพบประชาชน 80,000 
 54. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและสร้างความสามัคคี 30,000 
 55. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 20,000 
 56. โครงการแก้ไขปัญหาสังคม 20,000 
 57. โครงการอุดหนุนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอนแก่น 30,000 
 58. โครงการทาสีตีเส้นจราจร ขอบฟุตบาท และกระจกจราจรภายในเขตเทศบาล 20,000 
การส่งเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 59. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 30,000 
 60. โครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 20,000 
 61. โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือและลอยกระทง 200,000 
 62. โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000 
 63. โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 20,000 
 64. โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญู 150,000 
 65. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 40,000 
 66. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 30,000 
 67. โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา 30,000 

 



 
-๔๒- 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
 68. โครงการจัดงานตามนโยบายของรัฐหรือส่วนราชการต่างๆ 80,000 
 69. โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ 10,000.00 
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี   
 70. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเทศบาล 110,000 
 71. โครงการฝึกอบรม สัมมนาทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
200,000 

 72. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล 40,000 
 73. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 10,000 
 74. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นทั่วไปแก่ประชาชน 40,000 
 75. โครงการจัดงานวันเทศบาล 40,000 
 76. โครงการประชุมประชาคม 50,000 
 77. โครงการจัดท าวารสารเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล 100,000 
 78. โครงการสนับสนุนหรือจัดการเลือกตั้ง 50,000 
 79. โครงการส ารวจจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาเทศบาลและการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนา 
40,000 

 80. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 
 81. โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่รับช าระภาษี 5,000 
 82. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเทศบาล 310,000 
 83. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเทศบาล 85,000 
 84. โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาเทศบาลและสนับสนุนการจัดบริการ

สาธารณะ 
40,000 

 85. โครงการประชุมจัดท าแผนชุมชน 50,000 
 86. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเทศบาล 30,000 
 87. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเทศบาล 80,000 
 รวม 24,717,716 

ขอ้มูล ณ 25/04/2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
๔.  จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพาะ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคณุภาพ 
1. โครงการจัดหา
หนังสือพิมพ์ และวารสาร
ต่าง ๆ ประจ าชุมชน 

-เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับทราบข่าวสารจาก
หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ-การศึกษานอกโรงเรียน 

- ร้อยละ 100 ของ
ชุมชนได้รับ นสพ.ทุก
วันและวารสารทุก
เดือน 

จัดหาหนังสือพิมพ์และ
วารสารต่างๆ ตลอดท้ัง
ปีจ านวน 8 ชุมชน 

360 360 360 360 ฉบับ/
ชุมชน/
ปี 

80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน
ได้
รับทราบ
ข่าวสาร
ทันสมัย
ต่อ
เหตุการณ์ 

กอง
การศึกษา 

2. โครงการพลเมือง
อาเซียน 

-เพื่อจัดกิจกรรมและอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน  

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ-การศึกษานอกโรงเรียน 

- จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 

ประชาชนมีความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ 

160 160 160 160 คน 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน
มีความรู้
เกี่ยวกับ
อาเซียน
และ
ปรับตัว
เข้ากับ
ความ
เปลี่ยนแป
ลงได้ 

กอง
การศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมรักการ
อ่านและการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย 

-เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเห็นคุณค่า ของการ
อ่านเพิ่มพูนความรู้ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ-การศึกษานอกโรงเรียน 

- จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 

จัดกิจกรรมแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

80 80 80 80 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก 
เยาวชน
และ
ประชาชน
อ่าน
หนังสือ
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

4. โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ส าหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

-เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-งาน
โรงเรียน 

- ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม) 

เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม) ครบทุกคน 

50 50. 50 50 คน 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
ทางด้าน
ร่างกายให้
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

5. โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 

-เพื่อจัดหาอาหารกลางวันเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-งาน
โรงเรียน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวัน 

อาหารกลางวันครบทุก
คน 

80 80 80 80 คน 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
ทางด้าน
ร่างกายให้
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 



 
-๖- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

6. โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ส าหรบันักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
เด็กในโรงเรียนเทศบาล  

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-งาน
โรงเรียน 

- ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม) 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 
จ านวน 2 ภาค
การศึกษา 

80 80 80 80 คน 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
ทางด้าน
ร่างกายให้
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

7. โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ส าหรับนักเรียน
ของโรงเรียนชุมชนหนอง
เรือ 

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
เด็กในโรงเรียนของโรงเรียน
ชุมชนหนองเรือ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-งาน
โรงเรียน 

- ร้อยละ 100ของเด็ก
นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม) 

อาหารเสริม (นม) เด็ก
นักเรียนของโรงเรียน
ชุมชน 

980 1,120 1,200 1,400 คน 2,000,000 2,200,000 2,500,000 2,800,000 เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
ทางด้าน
ร่างกายให้
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

8. โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนเด็กนักเรียน 

-เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และการ
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เด็กก่อนวัยเรียน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-งาน
โรงเรียน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ในการเรียน 

40 40 40 40 คน 100,000 100,000. 100,000. 100,000 เด็กก่อน
วัยเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริม
ความ
พร้อมมาก
ข้ึน 

กอง
การศึกษา 

9. โครงการฝึกอบรม
ครูผู้สอนเด็กก่อนวัยเรียน 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
มีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมท้ัง 
12 ด้าน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-งาน
โรงเรียน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละ 100 ของครู
ได้รับการอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝกึอบรมหลักสูตร
ต่างๆที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 

6 6 6 6 คน 100,000 100,000 100,000. 100,000 พนักงาน
เทศบาล
หรือครู
ผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

10. โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขมลูฐาน(อสม.) 

เพื่ออบรมให้ความรู้เพิ่ม
ประสิทธภิาพแก่ อสม. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-การบริการสาธารณสุข 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
อบรม อสม. ปีละ 1 
ครั้ง 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพแก่ อสม.  

100 100 100 100 คน 150,000 150,000 150,000 150,000 กลุ่ม อสม . 
มีความรู้
ความสามารถ
ในการปฎบัติ
งานเพิ่มข้ึน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

11. โครงการสาธารณสุข
เคลื่อนท่ี 

เพื่อให้ความรู้และดูแลสุขภาพ
ของประชาชน ในเขตเทศบาล 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการออก
เคลื่อนท่ีปีละ 4 ครั้ง 

บริการตรวจรักษาโรค
เบ้ืองต้น 

4.00 4.00 4.00 4.00 ครั้ง 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000 ประชาชน
ได้รับ
บริการ
สุขภาพ
เบ้ืองต้น 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



 
-๗- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

12. โครงการป้องกันโรค
ระบาดจากสัตว์และแมลง 

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคระบาดจากสัตว์และแมลง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค ปีละ 
1 ครั้ง 

ฉีดวัคซีนป้องกันใน
สัตว์และก าจัดแมลง 

1.00 1.00 1.00 1.00 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาล
ปลอดจาก
โรค
ระบาด
จากสัตว์
และแมลง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

13. โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สุงอายุรู้จักการรักษา
สุขภาพและมีปฎสิัมพันธ์ระหว่าง
กัน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
อบรมปีละ 1 ครั้ง 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่ผู้สุงอาย ุ

1.00 1.00 1.00 1.00 ครั้ง 250,000 250,000 250,000 250,000 กลุ่ม 
ผู้สูงอายุมี
ร่างกาย
แข็งแรง มี
ศักยภาพ
ท่ีจะอยู่
ร่วมกับ
สังคมได้
อย่างเป็น
สุข 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

14. โครงการส่งเสริม
ความรู้ให้ด้านสุขาภิบาล 

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการ
และคุณภาพสินค้าและบริการให้
มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด - เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
สาธารณสุขและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการค้า 

1.00 1.00 1.00 1.00 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 - กลุ่ม
ผู้ประกอบ
การมี
สุขภาพ
ร่างกายท่ี
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

15. โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังสุขภาวะของ
ประชาชน 

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการ
ก าจัดป้องกันโรคต่าง ๆ ท่ีเกิด
จากสัตว์เป็นพาหะ - เพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคท่ีน าโดยแมลง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง 

จัดอบรมให้ความรู้
ประชาชนในการ
ป้องกันโรคและจัดหา
สารเคมีเพื่อป้องกัน
และควบคุมโรค 

1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 อัตราการ
ป่วยและ
การแพร่
ระบาด
ของโรค
ต่างๆ 
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

16. โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย 

-เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยพิบัติในเบ้ืองต้น 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์-การ
สังคมสงเคราะห์ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละ 100 ของผู้
ประสบสาธารณภัย
ได้รับการช่วยเหลือ
รวดเร็ว 

ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย 

100 100 100 100 ร้อยละ 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ประสบ
ภัยมีขวัญ
และ
ก าลังใจดี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

17. โครงการสงเคราะห์
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 

- เพื่อช่วยเหลือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้
ดีข้ึน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์-การ
สังคมสงเคราะห์ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
สงเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง 

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ด้อยโอก
าสใน
สังคมอยู่
ร่วมกับ
สังคมได้
อย่างมี
ความสุข 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 
-๘- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

18. โครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดสวัสดิการของชุมชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนกองทุน 1 
กองทุน 

ส่งเสริมให้ประชาชน
รวมกลุ่มจัดการ
สวัสดิการหรือการจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้าน
สวัสดิการสังคมต่างๆ 

๑ ๑ ๑ ๑ กองทุน 60,000 60,000 80,000 80,000 ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการจัด
สวัสดิการ
ของชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

19. โครงการฝึกอบรม
เยาวชนดูแลผู้สูงอาย ุ

- เพื่อให้เยาวชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนเยาวชนเข้ารับ
การอบรมการดูแล
ผู้สูงอาย ุ

เยาวชนให้มีความรู้ใน
การดูแลผู้สูงอายุที่
ดูแลตัวเองไม่ได้ 

24 24 26 26 คน 60,000 60,000 80,000 80,000 - ชุมชน
เข้มแข็ง
ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและ
กัน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

20. โครงการปรับปรุงท่ีอยู่
อาศัยให้กับผู้ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส 

- เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมบ้านหรือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยแก่ผู้ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส  

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนประชาชน ท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมบ้านหรือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่
ประชาชนผู้ยากจน
และผู้ด้อยโอกาส 

2 2 3 3 ปีละ/
ราย 

100,000 100,000 100,000 100,000 -
ประชาชน
มีท่ีอยู่
อาศัยท่ี
มั่นคง
แข็งแรง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

21. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

-เพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ให้มี
สุขภาพดีและเป็นขวัญและ
ก าลังใจ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตลอดป ี

1 1 1 1 ปีละ/
ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 -ผู้สูงอายุ 
มีสุขภาพ
ท่ีดีมีขวัญ
และ
ก าลังใจ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

22. โครงการส่งเสริม
การแพทย์ทางเลือก 

-เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การใช้บริการด้านสุขภาพ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้
ความรู้ทางด้านวิขาการ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
อบรมให้ความรู้ 

กิจกรรมและอบรมให้
ความรู้การแพทย์
ทางเลือกหรือจัดซื้อ
อุปกรณ์การแพทย์
แผนไทย 

1 1 1 1 ปีละ/
ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
มี
ทางเลือก
และ
สุขภาพ
พลานามัย
ท่ีแข็งแรง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

23. โครงการส่งเสริมการ
ปลูกสมุนไพรหรือการแปร
รูปสมุนไพร 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจสพรรพคุณและประโยชน์
ของพืชสมุนไพรไทย - เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืช
สมุนไพรและแปรรูปพืชสมุนไพร
เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างรายได้ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้
ความรู้ทางด้านวิขาการ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
อบรมให้ความรู้ 

อบรมให้ความรู้การ
ปลูกพืชสมุนไพรชนิด
ต่างๆ  

1 1 1 1 ปีละ/
ครั้ง 

100,000.0
0 

100,000.0
0 

100,000.0
0 

100,000.
00 

ประชาชน
รู้วิธีการ
ปลูกพืช
สมุนไพร
และ
ประโยชน์
การรักษา
ส่งเสริม
สุขภาพ
ภูมิปัญญา
ไทย  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 
-๙- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

24. โครงการส่งเสริมศูนย์
พัฒนาครอบครัว 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรักความอบอุ่นในสถาบัน
ครอบครัว 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้
เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมหรือเผยแพร่
ความรู้ในการพัฒนา
ครอบครัวให้เข้มแข็ง 

1 1 1 1 ปีละ/
ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 - สมาชิกใน
ครอบครัว
ช่วยเหลือ
ดูแลซึ่งกัน
และกัน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

25. โครงการครอบครัว
อบอุ่น 

- เพื่อให้การด าเนินชีวิตใน
ครัวเรือนเกิดความอบอุ่นมีความ
เข้าใจอันดีต่อกัน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม/อบรม 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการเลี้ยง
ดูบุตร การดูแล
ผู้สูงอาย ุ

2 2 2 2 ปีละ/
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ครอบครัว
มีความ
อบอุ่นเป็น
สุข 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

26. โครงการเชิดชูคนดี - เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
ประชาชนคนดีท่ีประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้
เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท าความดี
รู้จักเสียสละ 

1 1 1 1 ปีละ/
ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีแบบอย่าง
การปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี
ให้เยาวชนและ
ประชาชนได้
เรียนรู้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

27. โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน 2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานบริหารท่ัวไป-ส่งเสริม
กองทุนหมู่บ้านและชุมชน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนศูนย์พัฒนา
ผู้สูงอาย ุ

ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ 1 1 1 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้สูงอายุมี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

28. โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการชุมชน 

เพื่อพัฒนาและให้ความรู้ในการ
พัฒนาคณะกรรมการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ  

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้
ความรู้ทางด้านวิขาการ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
อบรม 

อบรม สัมมนา ทัศน
ศึกษาดูงาน ของ
คณะกรรมการชุมชน 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

1 1 1 1 ปีละ/
ครั้ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 คณะกรร
มการ
ชุมชนมี
ความรู้
ความสาม
ารถ
ท างานมี
ประสิทธิภ
าพมากข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

29. โครงการพัฒนาสตรี -เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้
สตรีมีความเข้มแข็ง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้
ความรู้ทางด้านวิขาการ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
พัฒนาสตรี 

อบรมให้ความรู้กลุ่ม
สตรีท้ัง 8 ชุมชน 

1 1 1 1 ปีละ/
ครั้ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 กลุ่มสตรีมี
ความ
เข้มแข็ง
สามารถ
บริหาร
จัดการ
กลุ่มได้
อย่างมี
ประสิทธิภ
าพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 
-๑๐- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

30. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในชุมชน 

-เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน-ภมิปัญญา
ชาวบ้าน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
อบรมให้ความรู้ 

อบรมหรือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

1 1 1 1 ปีละ/
ครั้ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กและ
เยาวชนมี
คุณธรรม
และ
จริยธรรม
ท่ีดี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

31. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพระพุทธศาสนา 

- เพื่อกล่อมเกลาให้เด็กเยาวชน
เข้าใจในการด ารงชีวิตในสังคม
โดยใช้หลักศีลธรรม - เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเข้าใจและประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน-ภมิปัญญา
ชาวบ้าน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมส่งเสริมท านุ
บ ารุงศาสนา 

1 1 1 1 ปีละ/
ครั้ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 - 
ประชาชน
ประพฤติ
ปฏิบัติตน
เป็น
พุทธศาส
นิกชนท่ีดี 

กอง
การศึกษา 

32. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
งาน 

กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กและ
เยาวชน
ได้รับ
ความรู้
และ
พัฒนา
ความสาม
ารถด้าน
ต่างๆ
ได้รับ
ความ
อบอุ่นจาก
ครอบครัว 

กอง
การศึกษา 

33. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชน 

-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนร่วม - เพื่อจัดต้ังศูนย์
เยาวชนประจ า ทต.หนองเรือ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

ส่งเสริมกิจกรรม
เยาวชน  

1 1 1 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 - มีศูนย์
เยาวชนใน
การท า
กิจกรรม
ต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 

34. โครงการลดละเลิก
อบายมุข 

-เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินชีวิตให้แก่ประชาชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน-ภมิปัญญา
ชาวบ้าน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู ้

1 1 1 1 ปีละ/
ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
มีความสุข
ในการ
ด าเนิน
ชีวิตและ
หาเลี้ยง
ชีพได้ตาม
อัตภาพ 

กอง
การศึกษา 

 
 



 
-๑๑- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

35. โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์เยาวชน
เทศบาลต าบลหนองเรือ 

-เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชน
เทศบาลต าบล หนองเรือ 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว 

8, จ านวนอาคารศูนย์
เยาวชน 

ศูนย์เยาวชนเทศบาล 1 1 1 1 แห่ง 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 เยาวชน
และ
ประชาชน
ใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์  

กอง
การศึกษา 

36. โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

- จัดอบรมประชาชนเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการประชาธิปไตย 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
พัฒนาบุคลากร 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
อบรม 

อบรมประชาชน
เสริมสร้างความรู้ 

1 1 1 1 ปีละ/
ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
มีความ
เข้าใจใน
กระบวนก
าร
ประชาธิป
ไตยใน
ระดับชาติ
และระดับ
ท้องถ่ิน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

37. โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

-เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่
ผู้สูงอาย ุ

4. การด าเนินงานอื่น-งบกลาง-
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายุได้รับเบ้ียยัง
ชีพ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ์

100 100 100 100 ร้อยละ 4,600,000 4,800,000 5,000,000 5,200,000 ผู้สูงอายุมี
ความ
เป็นอยู่ดี
ข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

38. โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ 

-เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้ติดเช้ือเอดส์ 

4. การด าเนินงานอื่น-งบกลาง-
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละ 100 ของผู้ติด
เช้ือเอดส์ได้รับเบ้ียยัง
ชีพ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ติดเช้ือเอดส์ผู้มีสิทธิ์ 

100 100 100 100 ร้อยละ 60,000 60,000 80,000 80,000 ผู้ป่วย
เอดส์มี
ความ
เป็นอยู่ดี
ข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

39. โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้พิการ 

-เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายเดือน 

4. การด าเนินงานอื่น-งบกลาง-
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละ 100 ของผู้
พิการได้รับเบ้ียยังชีพ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการท่ีมีสิทธิ์ 

100 100 100 100 ร้อยละ 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้พิการมี
ความ
เป็นอยู่ดี
ข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

40. โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันโรงเรียนเทศบาล 

-เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองเรือ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-งาน
โรงเรียน 

- ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวัน 

อาหารกลางวัน 100 100 100 100 ร้อยละ 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
ทางด้าน
ร่างกายให้
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 



-๑๒- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

41. โครงการส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ 

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดี 
- ดูแลสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรงงานน้ าตาล  
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
ให้ได้รับการดูแล ท้ังก่อนและ
หลังคลอด  
-เพื่อให้ทารกได้รับการเลี้ยงดู
อย่างถูกวิธีและด่ืมนมแม่ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

การจัดกิจกรรมต่างๆ 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 
สุขภาพจิต
สมบูรณ์มี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

42. โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนชุมชน
หนองเรือ 

-เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-งาน
โรงเรียน 

- ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวัน 

อาหารกลางวัน 100 100 100 100 ร้อยละ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
ทางด้าน
ร่างกายให้
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

43. โครงการอุดหนุน
กิจกรรมด้านการศึกษาและ
การรักษาสุขภาพเชิงรุก 

- ส่งเสริมพัฒนาและฝึกฝน
ความรู้ความสามารถทางด้าน
วิชาการ - เพื่อส่งเสริมหรือ
จัดการแข่งขันด้านกีฬา 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา-การบริหาร
ท่ัวไป 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนกิจกรรมท่ีได้รับ
การสนับสนุนด้าน
การศึกษา 

กิจกรรมอุดหนุน
งบประมาณ 

1 1 1 1 กิจกรร
ม/ป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 -นักเรียน
ได้พัฒนา
และฝึกฝน
ความรู้
ความสาม
ารถทาง
วิชาการ 

กอง
การศึกษา 

44. โครงการอุดหนุน
โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 

- ส่งเสริมพัฒนาและฝึกฝน
ความรู้ความสามารถทางด้าน
วิชาการ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-งาน
โรงเรียน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนการสนับสนุน
งบประมาณ 

การอุดหนุน
งบประมาณ 

1 1 1 1 ครั้ง/ปี 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน
มีสถานท่ี
ศึกษาหา
ความรู้ท่ี
เหมาะสม 
สามารถ
พัฒนา
และฝึกฝน
ความสาม
ารถอย่าง
มีคุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

45. โครงการอุดหนุน
หน่วยงานหรือองค์กรท่ีจัด
กิจกรรมด้านสาธารณสุข
หรือกิจกรรม อสม. 

- เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพท้ัง
กายและจิตใจให้เหมาะสม 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-การบริการสาธารณสุข 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนหน่วยงานท่ี
ได้รับการสนับสนุนเงิน 

การสนับสนุนเงิน 1 1 1 1 หน่วย 
งาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ได้รับ
บริการ
สุขภาพ
เบ้ืองต้น
และได้รับ
การ
ช่วยเหลือ
อย่าง
ท่ัวถึง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 



 
-๑๓- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

46. โครงการอุดหนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

- เพื่อส่งเสริมหน่วยงานหรือ
กองทุนการจัดกิจกรรมด้าน
สุขภาพ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
อุดหนุนกองทุน 
สปสช.  

อุดหนุนกองทุน 
สปสช.  

1 1 1 1 ครั้ง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ได้บริการ
ดูแล
สุขภาพ
อย่างมี
ประสิทธิภ
าพ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

47. โครงการอุดหนุน
หน่วยงานกาชาด  

-เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานกาชาด
อย่างเพียงพอและมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีตามอัตภาพ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 

- จ านวนครั้งในการ
อุดหนุนหน่วยงาน
กาชาด 

อุดหนุนหน่วยงาน
กาชาด 

1 1 1 1 ครั้ง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
และมี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

48. โครงการอุดหนุนกลุ่ม/
ชมรมผู้สูงอายุ 

- เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพท้ัง
กายและจิตใจให้เหมาะสม  

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้
ความรู้ทางด้านวิขาการ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งสนับสนุน
กลุ่มผู้สูงอายุ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กลุ่มผู้สูงอาย ุ

1 1 1 1 ครั้ง/ปี 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -ผู้สูงอายุ
สุขภาพดี
ท้ังกาย
และจิตใจ
และได้รับ
การ
ช่วยเหลือ
อย่าง
ท่ัวถึง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
49. โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าถนนเทศบาล 1 
(ช่วงท่ี 2) จากถนน
สุขาภิบาล 2 ถึง ถนน
สุขาภิบาล 6 (เคนพรม
อุทิศ) 

- เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึนและการระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานส ารวจ
ออกแบบ 

1,2, จ านวนระยะทางราง
ระบายน้ ารูปตัวยู
เพิ่มข้ึน 

รางระบายน้ ารูปตัวยู 860 860 860 0 เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 0.00 -การ
ระบายน้ า
มี
ประสิทธิภ
าพมากข้ึน 

กองช่าง 

50. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ถนน
สุขาภิบาล 1 (ช่วงท่ี 2) หมู่
ท่ี 1 

- เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึนและการระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

1,2, จ านวนระยะทางราง
ระบายน้ ารูปตัวยู
เพิ่มข้ึน 

ทางรางระบายน้ ารูป
ตัวยู 

290 290 290 0.00 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0.00 -การ
ระบายน้ า
มี
ประสิทธิภ
าพมากข้ึน 

กองช่าง 

51. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. อภัยพัฒนา 5 พร้อม
รางระบายน้ า  

-เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึนและมีการะบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

1, จ านวนระยะทางถนน 
คสล.พร้อมรางระบาย
น้ า  

ถนน คสล.พร้อมราง
ระบายน้ า  

250 250 250 0.00 เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0.00 -การ
เดินทาง
สัญจรของ
ประชาชน
ในพื้นท่ีมี
ความ
สะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 

 



 
-๑๔- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

52. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกถนน
ทางไปบ้านเหล่า 

-เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

5,6,7, จ านวนระยะทางแอส
ฟัลท์ติก 

ถนนแอสฟัลท์ติก 992 992 992 0.00 เมตร 1,350,000 1,350,000 1,350,000 0.00 ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

53. โครงการขยายเขต
น้ าประปาถนนเทศบาล 1 
ช่วงถนนสุขาภิบาล 2 ถึง
สุขาภิบาล 6 (ถนนเคนพรม
อุทิศ) 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดถูกสุขอนามัย 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

2, จ านวนท่อเมนประปา
เพิ่มข้ึน 

ท่อเมนระบบ
น้ าประปา 

422 422 422 0.00 เมตร 450,000 450,000 450,000 0.00 ประชาชน
มี
น้ าประปา
ใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

54. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู ถนน
ทรัพย์เจริญถึงถนนอัศวราช 

-เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

3,4, จ านวนรางระบายน้ า
เพิ่มข้ึน 

รางระบายน้ า 196.
00 

196.
00 

196.
00 

0.00 เมตร 1,200,000 1,400,000 1,600,000 0.00 การ
ระบายน้ า
มี
ประสิทธิภ
าพมากข้ึน 

กองช่าง 

55. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าถนนช่ืนจิตต์ 
(ช่วงสุดท้าย)  

- เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึนและการระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

7,8, จ านวนระยะทางราง
ระบายน้ าเพิ่มข้ึน 

รางระบายน้ า 240 240 240 0.00 เมตร 700,000 800,000 900,000 0.00 -การ
ระบายน้ า
มี
ประสิทธิภ
าพมากข้ึน 

กองช่าง 

56. โครงการขยายผิว
จราจรถนนพรหมมาตย์ 

-เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

4,5,6, จ านวนระยะทางถนน 
คสล. 

ถนน คสล. 600 600 600 0.00 เมตร 800,000 800,000 800,000 0.00 ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

57. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู ซอย
พัฒนามงคล 2 

-เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

3,4,6,
7, 

จ านวนรางระบายน้ า
เพิ่มข้ึน 

รางระบายน้ า 115 115 115 0.00 เมตร 850,000 850,000 850,000 0.00 การ
ระบายน้ า
มี
ประสิทธิภ
าพมากข้ึน 

กองช่าง 

58. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมรางระยาบน้ า 
ซอยอภัยมงคล 1 หมู่ท่ี 13 

-เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

8, จ านวนระยะทางถนน 
คสล.เพิ่มข้ึน 

ถนน คสล. 80 80 80 0.00 เมตร 700,000 700,000 700,000 0.00 ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 



-๑๕- 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

59. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยอภัยมงคล 2 หมู่
ท่ี 13 

-เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

8, จ านวนระยะทาง คสล.
เพิ่มข้ึน 

ถนน คสล. 80 80 80 0.00 เมตร 700,000 700,000 700,000 0.00 ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

60. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยอภัยมงคล 3 หมู่
ท่ี 13 

-เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

8, จ านวนระยะทางถนน 
คสล.เพิ่มข้ึน 

ถนน คสล. 75 75 75 0.00 เมตร 650,000 650,000 650,000 0.00 ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

61. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู ถนน
สุขาภิบาล 6 (เคนพรม
อุทิศ) 

- เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึนและการระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

2, จ านวนระยะราง
ระบายน้ า คสล. 
เพิ่มข้ึน 

รางระบายน้ า คสล. 615 615 615 0.00 เมตร 2,500,000 3,000,000 3,200,000 0.00 การ
ระบายน้ า
มีประสิทธ ิ
ภาพมาก
ข้ึน 

กองช่าง 

62. โครงการขยายผิว
จราจร คสล. ถนนร่วมมิตร  

- เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึนและการระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

3,4,5, จ านวนระยะทางถนน 
คสล. เพิ่มข้ึน 

ถนน คสล. 732 732 732 0.00 เมตร 640,000 740,000 760,000 0.00 ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

63. โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าถนนอภัย
พัฒนา 

- เพื่อให้การระบายน้ าจากชุมชน
เป็นไปด้วยความสะดวก  

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
อาคารผังเมือง 

1, จ านวนระยะทางถนน 
คสล.เพิ่มข้ึน 

ถนน คสล. 780 780 780 0.00 เมตร 3,500,000 4,000,000 4,500,000 0.00 มีผิว
จราจรใน
การสัญจร
เพิ่มข้ึน 
และการ
ระบายน้ า
มีประสิทธ ิ
ภาพมาก
ข้ึน 

กองช่าง 

64. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู ถนนช่ืน
จิตต์ ซอย 1 

-เพื่อให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

7,8, จ านวนระยะทางราง
ระบายน้ ารูปตัวยู
เพิ่มข้ึน 

รางระบายน้ ารูปตัวยู 268 268 268 0.00 เมตร 740,000 740,000 800,000 0.00 -การ
ระบายน้ า
มีประสิทธ ิ
ภาพมาก
ข้ึน 

กองช่าง 



 
-๑๖- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

65. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนสุภาพ (ช่วง
สุดท้าย) 

-เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

3,5,6,
8, 

จ านวนระยะทางถนน 
คสล. เพิ่มข้ึน  

ถนน คสล. 349 349 349 0.00 เมตร 875,000 900,000 950,000 0.00 การ
เดินทาง
สัญจรของ
ประชาชน
ในพื้นท่ีมี
ความ
สะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 

66. โครงการถนน คสล. 
ถนนรอบบ้าน 1 พร้อมราง
ระบายน้ า 

-เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึนและมีการะบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

4,5,6, จ านวนระยะทางถนน 
คสล.พร้อมรางระบาย
น้ าเพิ่มข้ึน 

ถนน คสล.พร้อมราง
ระบายน้ า 

49 49 49 0.00 เมตร 350,000 450,000 550,000 0.00 การ
เดินทาง
สัญจรของ
ประชาชน
ในพื้นท่ีมี
ความ
สะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 

67. โครงการขยายเขต
น้ าประปาซอยพัฒนามงคล 
6 ถึงถนนอภัยมงคล 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดถูกสุขอนามัย 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

7,8, จ านวนท่อเมนประปา
เพิ่มข้ึน 

ท่อเมนประปา 319 319 319 0.00 เมตร 350,000 350,000 350,000 0.00 ประชาชน
มี
น้ าประปา
ใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

68. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมรางระบายน้ า
รูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล 
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-เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึนและมีการะบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

7,8, จ านวนระยะทางถนน 
คสล.พร้อมรางระบาย
น้ าเพิ่มข้ึน 

ถนน คสล.พร้อมราง
ระบายน้ า 

285 285 285 0.00 เมตร 1,700,000 1,800,000 1,900,000 0.00 การ
เดินทาง
สัญจรของ
ประชาชน
ในพื้นท่ีมี
ความ
สะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 

๖๙. โครงการก่อสร้างเวที
แอโรบิคลานสาธารณะ
หนองเรือ 

-เพื่อเป็นลานออกก าลังกายแอ
โรบิคและใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งาน
สวนสาธารณะ-การก่อสรา้ง
ปรับปรุงดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนเวที คสล.  เวที คสล.  1 1 1 1 แห่ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวกมี
สถานท่ี
ออกก าลัง
กายท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



 
-๑๗- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

๗๐. โครงการปรับปรุงรั้ว
สระหนองเรือ 

-เพื่อเป็นแนวเขตรอบ
สวนสาธารณะและป้องกัน
อันตรายให้กับผู้ใช้สวนสาธารณะ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งาน
สวนสาธารณะ-การก่อสรา้ง
ปรับปรุงดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 

3,4,5,
6,7,8, 

จ านวนระยะทางรั้ว รั้ว 700 700 700 700 เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ในการใช้
สวนสาธา
รณะ 

กองช่าง 

๗๑. โครงการพัฒนาและ
รักษาระบบระบายน้ า 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาระบบระบายน้ า 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-
การสาธารณูปโภค 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมลอกทาง
ระบายน้ า 

1 1 1 1 ครั้ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -การ
ระบายน้ า
เป็นไป
โดยสะดว
กลดการ
อุดตันด้วย
กระบวนก
ารชุมชน 

กองช่าง 

๗๒. โครงการติดต้ังหรือ
ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
สระหนองเรือ 

เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งาน
สวนสาธารณะ-การก่อสรา้ง
ปรับปรุงดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 

3,6,7,
8, 

จ านวนจุดติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะสระหนอง
เรือเพิ่มข้ึน 

ไฟฟ้าแสงสวา่ง 2 2 2 2 จุด 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ท่ีมาออก
ก าลังกาย
หรือใช้
สถานท่ี
สาธารณะ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๗๓. โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน
และถนนสายต่าง ๆ 

เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวก
มากข้ึนเกิดความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-
การสาธารณูปโภค 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนจุดปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเพิ่มข้ึนปี
ละ 

ถนนอยู่ในสภาพดี 4.00 4.00 4.00 4.00 จุด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๗๔. โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน
และทางระบายน้ าสายต่าง  

เพื่อให้การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากข้ึน  

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-
การสาธารณูปโภค 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนจุดปรับปรุง
ซ่อมแซมทางระบาย
น้ าเพิ่มข้ึนปีละ 

ทางระบายน้ าสภาพดี 4 4 4 4 จุด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 การ
ระบายน้ า
มีความ
สะดวก
มากข้ึน 
ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง
ได้เป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

 



 
-๑๘- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

๗๕. โครงการวาง จัดท าผัง
เมืองรวมและการจัดท าผัง
ชุมชน 

- เพื่อให้การพัฒนาเติบโตของ
ชุมชนอย่างเป็นระเบียบ - เพื่อ
จัดท าฐานข้อมูลไว้ใช้ในการ
วางแผนพัฒนาชุมชน  

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-
การวิศวกรรม 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนแผนผังเมือง
รวมครอบคลุมเขต
พื้นท่ี 

ผังเมืองรวมครอบคลุม
เขตพื้นท่ี 

1 1 1 1 ชุด 200,000 200,000 200,000 200,000 มี
ฐานข้อมูล
ไว้ในใช้ใน
การ
วางแผน
พัฒนาฯ 

กองช่าง 

๗๖. โครงการปรับปรุงถนน
รอบไปรษณีย์ 

เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและภูมิ
ทัศน์สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
และมีความปลอดภัยในการใช้
สถานท่ี 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-
การสาธารณูปโภค 

2, จ านวนถนนแอสฟัลก์
ติกเพิ่มข้ึน 

ถนนแอสฟัลก์ติก 220 220 220 220 เมตร 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนนมี
ทัศนียภา
พท่ี
สวยงามมี
ความ
ปลอดภัย
ในการ
เดินทาง
ไป - มา
ของ
ประชาชน 

กองช่าง 

๗๗. โครงการขยายเขต
จ าหน่ายประปา 

-เพื่อให้การประชาชนมีน้ า
สะอาดในการอุปโภค - บริโภคท่ี
เพียงพอ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-
การสาธารณูปโภค 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนจุดการขยาย
เขตจ าหน่ายประปา
เพิ่มข้ึน 

ขยายเขตจ าหน่าย
ประปา 

1 1 1 1 จุด 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน
มี
น้ าประปา
ใช้อุปโภค
บริโภคทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๗๘. โครงการขยายเขตหรือ
ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 

- เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-
การสาธารณูปโภค 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนจุดการขยาย
เขตและปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะเพิ่มข้ึน 

ขยายเขตและปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ 

1 1 1 1 จุด 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
และการ
เดินทาง
สัญจรไป
มาในเวลา
กลางคืนมี
ความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๗๙. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรและรางระบายน้ า
ถนนเจริญกิจ 

- เพื่อรองรับระบายน้ าของชุมชน 
น้ าฝน และการระบายน้ าท่ีเป็น
ระบบ 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุม
การก่อสร้าง 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนถนน คสล.ท่ีมี
ทางระบายน้ า 

ถนน คสล.ท่ีมีทาง
ระบายน้ า 

1,500 1,500 1,500 1,500 เมตร 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 



 
-๑๙- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

๘๐. โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าถนนอภัย
พัฒนา 

- เพื่อให้การระบายน้ าจากชุมชน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-
การสาธารณูปโภค 

1, จ านวนระยะทาง คสล.
เพิ่มข้ึน 

ทาง คสล. 780 780 780 780 เมตร 3,500,000 4,000,000 4,500,000 4,500,000 - มีผิว
จราจรใน
การสัญจร
ไป- มา
เพิ่มข้ึน 
และการ
ระบายน้ า
มีประสิทธ ิ
ภาพมาก
ข้ึน 
 

กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และพาณิชยกรรม 
๘๑. โครงการก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติฯ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
ประชาสัมพันธ์ 

1,2,3,
8, 

จ านวนซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 1 1 1 1 ซุ้ม 200,000 200,000 200,000 200,000 ได้
แสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหาก
ษัตริย ์

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๘๒. โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาท างานในช่วงปิด
ภาคเรียน 

-เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา
ท างานหารายได้ในช่วงปิดภาค
เรียน 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
ประชาสัมพันธ์ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนนักเรียน
นักศึกษาท างานในช่วง
ปิดภาคเรียน 

นักเรียนนักศึกษามี
รายได้ 

40 40 40 40 คน 80,000.00 80,000 80,000 80,000 นักเรียน/
นักศึกษา
มีรายได้
แบ่งเบา
ภาระ
ครอบครัว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๘๓. โครงการเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีต่อ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

-เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมี
ความรักความสามัคคี ต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
ประชาสัมพันธ์ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคี 

1 1 1 1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ได้
แสดงออก
ถึงความ
รักความ
สามัคคีต่อ
ชาติ 
ศาสนา 
พระมหาก
ษัตริย์ 
ชุมชนมี
ความ
มั่นคงสงบ
สุขไม่มี
ความ
ขัดแย้ง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 
-๒๐- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

๘๔. โครงการก่อสร้างและ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นแปลงสาธิตความรู้
เศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนมี
ความรู้ทักษะความช านาญใน
การน าไปประกอบอาชีพ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถ่ิน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนศูนย์เรียนรู้
การเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์เรียนรู้การเกษตร
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 1 1 1 แห่ง 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน
เกิดการ
รวมกลุ่ม 
มีเข้ามา
เรียนรู้
และน า
ความรู้
สามารถ
น าไป
ประกอบ
อาชีพ
เลี้ยง
ครอบครัว
ได้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๘๕. โครงการพัฒนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มต่าง ๆมี
ความรู้ทักษะความช านาญใน
การน าไปประกอบอาชีพลด
ปัญหาการว่างงาน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถ่ิน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนอาชีพท่ีได้รับ
การสนับสนุนเพิ่มข้ึนปี
ละ 

กลุ่มอาชีพมีพัฒนาการ 2 2 2 2 กลุ่ม 300,000 300,000 400,000 500,000 ประชาชน
เกิดการ
รวมกลุ่ม 
มีความรู้
และ
สามารถ
น าไป
ประกอบ
อาชีพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๘๖. โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้
เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

1 1 1 1 ครั้ง 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน
จงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหาก
ษัตริย ์

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๘๗. โครงการส่งเสริม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

-เพื่ออบรมพัฒนาและให้ความรู้
ในการพัฒนาและผลิตสินค้าให้
ได้มาตรฐาน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้
ความรู้ทางด้านวิขาการ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
อบรม 

อบรมพัฒนาสินค้า 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 - มีการ
พัฒนา
ปรับปรุง
การผลิต
สินค้าใน
ชุมชนมาก
ข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๘๘. โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพ 

เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพใหม่ๆ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้
ความรู้ทางด้านวิขาการ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
อบรม 

การอบรมอาชีพ 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อให้ผู้
ว่างงาน
หรือ
ผู้สนใจได้
น าไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 



 
-๒๑- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

103. โครงการจัดงาน
มหกรรมอาหารปลอดภัย 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับประทาน
อาหารท่ีสะอาดถูกหลักอนามัย -
เพื่อส่งเสริมการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรม 1 1 1 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ได้บริโภค
อาหารท่ีมี
ความ
สะอาดถูก
สุขลักษณ
ะ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

104. โครงการพัฒนา
ตลาดสด 

เพื่อปรับปรุงตลาดให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-
งานตลาดสด-งานบริหารงาน
ตลาดสด 

1,2,8, จ านวนครั้งในการ
พัฒนาตลาด 

กิจกรรมพัฒนาตลาด 1 1 1 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ได้บริโภค
อาหารท่ีมี
ความ
สะอาดถูก
สุขลักษณ
ะ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

105. โครงการล้างตลาด
สดเทศบาล 

-เพื่อปรับปรุงตลาดให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-
งานตลาดสด-งานจัดระเบียบ
ตลาดสด 

1,2,8, จ านวนครั้งในการล้าง
ตลาด 

ตลาดสดสะอาด 52 52 52 52 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ตลาดสด
เทศบาล
สะอาดถูก
สุขลักษณ
ะ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

106. โครงการอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจตลาดสดน่า
ซื้อ 

เพื่อปรับปรุงตลาดให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-
งานตลาดสด-งานบริหารงาน
ตลาดสด 

1,2,8, จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

ตลาดสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

1 1 1 1 ครั้ง 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน
ได้บริโภค
อาหารท่ีมี
ความ
สะอาดถูก
สุขลักษณ
ะ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

107. โครงการอุดหนุนการ
จัดงานประจ าปีต่าง ๆ ของ
อ าเภอหนองเรือ 

-เพื่อช่วยเหลือกระตุ้นให้เกิดการ
ท่องเท่ียวภายในชุมชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม          
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

อุดหนุนการจัดงาน
ประจ าปีต่าง ๆ ของ
อ าเภอหนองเรือ 

1 1 1 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 เกิดการ
ท่องเท่ียว
ในชุมชน
ประชาชน
มีรายได้ 

กองช่าง 

108. โครงการอุดหนุน
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ท่ี
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียว 

-เพื่อช่วยเหลือกระตุ้นให้เกิดการ
ท่องเท่ียวภายในชุมชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้
เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนหน่วยงานท่ี
ได้รับงบประมาณ 

หน่วยงานท่ีได้รับ
งบประมาณ 

1 1 1 1 หน่วย 
งาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 - เกิดการ
ท่องเท่ียว
ในชุมชน
ประชาชน
มีรายได้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 



 
-๒๒- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

109. โครงการขุดลอก
หนองแซง 

- เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมและ
กักเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งาน
สวนสาธารณะ-การก่อสรา้ง
ปรับปรุงดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 

3,4,8, มีการขุดลอกท าคันดิน
รอบหนองแซง 

คันดินรอบหนองแซง 800 800 800 800 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -ลดความ
เดือดร้อน
ของ
ประชาชน
จาก
ปัญหาน้ า
ท่วมมีน้ า
ใช้อุปโภค
บริโภค
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

110. โครงการก่อสร้าง
สวนสุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติหนองแซงและ
ส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียว
ชุมชน 

- เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเท่ียวแห่ง
ใหม่ในอ าเภอหนองเรือ - เพื่อ
สร้างสถานท่ีออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจของหนองเรือ - 
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าให้มีความ
สะอาดใช้ประโยชน์ได้ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งาน
สวนสาธารณะ-การก่อสรา้ง
ปรับปรุงดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 

3,4,5,
8, 

มีสวนสุขภาพและ
แหล่งท่องเท่ียวชุมชน
เชิงธรรมชาติ 

สวนสุขภาพและแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนเชิง
ธรรมชาติ 

1 1 1 1 แห่ง 3,500,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 - สวน
สุขภาพ
เฉลิมพระ
เกียรติ
หนองแซง
เป็นท่ีรู้จัก
ของ
ประชาชน
ท่ัวไปและ
มีความ
น่าสนใจ
ในเชิง
ท่องเท่ียว
แบบ
พอเพียง 

กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
111. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เทศบาล 

เพื่อใหชุ้มชนสวยงามมีอัตลักษณ์
ของตนเอง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งาน
สวนสาธารณะ-การก่อสรา้ง
ปรับปรุงดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 1 1 1 ครั้ง 400,000 400,000 400,000 400,000 เทศบาล
ต าบล
หนองเรือ
มีภูมิทัศน์
ท่ีสวยงาม 

กองช่าง 

112. โครงการพัฒนาถนน
ตัวอย่าง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนน
สายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งาน
สวนสาธารณะ-การก่อสรา้ง
ปรับปรุงดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมประกวด 1 1 1 1 ครั้ง 80,000 80,000 80,000 80,000 ชุมชนมี
ทัศนียภา
พสวยงาม
ข้ึน 

กองช่าง 

113. โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะสระหนอง
เรือ 

เพื่อความสวยงามของชุมชนและ
ปรับปรุงทัศนียภาพ  

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งาน
สวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น 
สวนสุขภาพ 

3,6,7,
8, 

จ านวนครั้งในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ชุมชนมี
ทัศนียภา
พสวยงาม
ข้ึน 

กองช่าง 

 



 
-๒๓- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

114. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อาคารส านักงาน
เทศบาล 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การให้บริการ - เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยในการใช้สถานท่ี 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งาน
สวนสาธารณะ-การก่อสรา้ง
ปรับปรุงดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคาร
ส านักงาน
มี
ทัศนียภา
พท่ี
สวยงามมี
ความ
เหมาะสม
ในการ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

115. โครงการปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของชุมชน  

เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ของชุมชน ให้เขตพื้นท่ีสวยงามมี
ต้นไม้เพิ่มข้ึน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งาน
สวนสาธารณะ-การก่อสรา้ง
ปรับปรุงดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ให้มีพื้นท่ี
สีเขียว
เพิ่มมาก
ข้ึน และ
ชุมชนมี
ทัศนียภา
พสวยงาม 

กองช่าง 

116. โครงการก่อสร้าง
ห้องพักและระบบรักษา
ความปลอดภัยพร้อมสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้แก่
พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
เตาเผาขยะ 

เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีโดยรอบให้
เหมาะสม สะดวกปลอดภัยใน
การท างาน ให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุข
ภาวะที่ดี 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฎกิูล-ระบบการ
รักษาความสะอาด 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนกล้อง CCTV 
เตาเผาขยะและบริเวณ
โดยรอบ 

กล้อง CCTV พร้อม
ระบบบันทึก 

12 12 12 12 ระบบ 1,200,000
.00 

1,200,000
.00 

1,200,000
.00 

1,200,00
0.00 

ผู้ปฏิบัติงา
นเตาเผา
ขยะมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ในการ
ท างาน
และมีสุข
ภาวะที่ดี 

กองช่าง 

117. โครงการปรับปรุง
และพัฒนาพื้นท่ีท้ิงขยะ 

เพื่อปรับปรุงพิ้นท่ีท้ิงขยะให้
สามารถรองรับขยะได้มากข้ึน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฎกิูล-ระบบการ
รักษาความสะอาด 

4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
ปรับปรุงท่ีท้ิงขยะ 

กิจกรรมปรับปรุงท่ีท้ิง
ขยะ 

1 1 1 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท าให้พื้นท่ี
สามารถ
รองรับขยะ
ได้มากข้ึน 
ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

118. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ
ขยะ 

- เพื่อลดปริมาณขยะที่ก าจัด - 
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัด 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฎกิูล-ระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกลู 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมจัดการขยะ 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ขยะที่น า
กลับไป
ก าจัดมี
ปริมาณ
น้อยลง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



 
-๒๔- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

119. โครงการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

เพื่อรักษาความสะอาด
สภาพแวดล้อมของชุมชน ให้น่า
อยู ่

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฎกิูล-ระบบการ
รักษาความสะอาด 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละขยะลดลง ขยะชุมชนลดลง 80 85 90 95 ร้อยละ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - การ
ก าจัดขยะ
มูลฝอย
ชุมชนมี
ประสิทธิภ
าพมากข้ึน 

กองช่าง 

120. โครงการจัดซื้อรถตัก
หน้าขุดหลัง 

-มีเครื่องมือเครื่องจักรในการ
ก าจัดขยะมูลฝอย และงานโยธา
อื่น ๆ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฎกิูล-ระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกลู 

3,4,5,
6,7,8, 

จ านวนรถตักหน้าขุด
หลัง 

รถตักหน้าขุดหลัง 1 1 1 1 คัน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - การ
ก าจัดขยะ
มูลฝอย
ชุมชนมี
ประสิทธิภ
าพมากข้ึน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

121. โครงการจัดซื้อที่ดิน
และก่อสร้างระบบบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูล 

- เพื่อจัดหาท่ีดินส าหรับก่อสร้าง
สถานท่ีบ าบัดสิ่งปฏิกูล - เพื่อ
ก่อสร้างระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฎกิูล-ระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกลู 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนท่ีดินก่อสร้าง
ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล 

ท่ีดินก่อสร้างระบบ
บ าบัดสิ่งปฏิกูล 

1 1 1 1 แปลง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การบ าบัด       
สิ่งปฏิกูลถูก
สุขลักษณะ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

122. โครงการก่อสร้างรั้ว
รอบแนวเขตท่ีท้ิงขยะ 

เพื่อป้องกนัขยะล้นออกนอก
พื้นท่ีสร้างปัญหาให้กับท่ีดิน
ข้างเคียง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฎกิูล-ระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกลู 

3,4,5,
6,7,8, 

ร้อยละ 100 ของ
ท่ีดินมีรั้วรอบท่ีท้ิงขยะ 

รั้วรอบท่ีท้ิงขยะ 100 100 100 100 ร้อยละ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ท่ีท้ิงขยะ
มีรั้วรอบ
ขอบชิดไม่
มีมลพิษ
ออกมา
นอกท่ีท้ิง
ขยะและ
ป้องกัน
อันตราย
จาก
ประชาชน
ผู้ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

123. โครงการบ้านน่าอยู่
ชุมชนน่ามอง 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาความ
สะอาดและเสริมสรา้ง
ความสัมพันธ์ในชุมชนให้ดี - 
เพื่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี
สะอาด สวยงาม น่าอยู่  

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมประกวด 1 1 1 1 ครัง้ 400,000 400,000 400,000 400,000 ชุมชนมี
สภาพแวด
ล้อมท่ีดี
ข้ึน
ประชาชน
มีความ
สมัคร
สมาน
สามัคคี
มากข้ึนมี
ความ
สะอาด
สวยงาม
น่าอยู ่

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 



 
-๒๕- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

124. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

เพื่อลดขยะภายในชุมชนและการ
น ากลับมาใช้ใหม่ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
สนับสนุนธนาคารวัสดุ
รีไซเคิล 

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล 1 1 1 1 ครั้ง 300,000.0
0 

300,000.0
0 

300,000.0
0 

300,000.
00 

ปริมาณ
ขยะมี
จ านวน
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

125. โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อรณรงค์การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

อบรมกิจกรรมอนุรักษ์
ฯ 

1 1 1 1 ครั้ง 100,000.0
0 

100,000.0
0 

100,000.0
0 

100,000.
00 

ประชาชนรัก
และหวงแหน
ทรัพยากร   
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

126. โครงการส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตปุ๋ย
หมักชีวภาพและใช้ประโยชน์
จากเศษวัสดุ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้
ความรู้ทางด้านวิขาการ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมอบรม 1 1 1 1 ครั้ง 200,000.0
0 

200,000.0
0 

200,000.0
0 

200,000.
00 

ประชาชน
ผลิตและ
ใช้ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ
อย่าง
แพร่หลาย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

127. โครงการอบรม
เยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม 

เพื่ออบรมให้ความรู้เด็กและ
เยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน-อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมอบรม 1 1 1 1 ครั้ง 200,000.0
0 

200,000.0
0 

200,000.0
0 

200,000.
00 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ช่วยกันรักษา
สิ่งแวดล้อม 

กอง
การศึกษา 

128. โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่
เด็กนักเรียน 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน-อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมอบรม 1 1 1 1 ครั้ง 200,000.0
0 

200,000.0
0 

200,000.0
0 

200,000.
00 

เด็ก
นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ช่วยกัน
รักษา
สิ่งแวดล้อม 

กอง
การศึกษา 

129. โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยตกค้าง 

- เพื่อก าจัดขยะเก่าสะสมใน
บริเวณท่ีท้ิงขยะให้สามารถ
รองรับการบริหารจัดการขยะ
ได้มากอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฎกิูล-ระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกลู 

4,5,6,
7, 

ร้อยละ 100 ของขยะ
สะสมหมดไปภายในปี 
2561 

ขยะเก่าตกค้างหมดไป 100       ร้อยละ 4,000,000       พื้นท่ี
รองรับ
ขยะ
เพียงพอ
และ
สิ่งแวดล้อ
มในชุมชน
สวยงาม 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 



 
-๒๖- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ : การรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบชุมชน 
130. โครงการพัฒนา
ระบบจราจร 

เพื่อจัดระเบียบจราจรและลด
อุบัติเหตุ 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนติดต้ังกล้อง 
CCTV เพิ่ม 

กล้อง CCTV  5 5 5 5 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
อุบัติเหตุ
ลดลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

131. โครงการบ้านเมือง
ปลอดภัยจัดท าป้าย
บ้านเลขท่ี 

เพื่อความสะดวกเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการให้บริการ
ประชาชน 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละ 100 ของ
ครัวเรือนในเขตมีป้าย
เลขท่ีบ้าน 

ป้ายเลขท่ีบ้าน 90 95 100 100 ร้อยละ 400,000 400,000 400,000 400,000 การติดต่อ
ประสาน  
งานและ
การจัดท า
ฐานข้อมูล
ชุมชนมี
ความ
สะดวก
ถูกต้อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

132. โครงการรณรงค์วินัย
การจราจร 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถใช้
ถนนได้อย่างปลอดภัย 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
อบรม 

การอบรมวินัย
การจราจร 

1 1 1 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 - สามารถ
ด าเนินกา
รพัฒนา
ระบบ
จราจรท่ี
ถูกต้อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

133. โครงการฝึกอบรม
และ/หรือทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยได้มี
ความรู้วิธีป้องกันภัยอย่างถูกต้อง 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย-การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวน อปพร.ร้อยละ 
2 ของประชากร 

อปพร. 2 2 2 2 ร้อย
ละ/
ประชา
กร 

100,000 100,000 100,000 100,000 อาสาสมัค
รป้องกัน
ภัยมี
ความรู้ใน
การ
ป้องกัน
ภัยได้
อย่างถูก
วิธี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

134. โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุ 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความ
ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละ 100 ของ
อุบัติเหตุ 

อุบัติเหตุลดลง 100 100 100 100 ร้อยละ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในการใช้
รถใช้ถนน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 



 
-๒๗- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

135. โครงการจัดต้ังทีม
กู้ภัย  

เพื่อพัฒนาบุคลากรและสรา้งทีม
กู้ภัยประจ าเทศบาล - เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง
รวดเร็ว 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนทีมกู้ภัย
เทศบาล 

ทีมกู้ภัยเทศบาล 1 1 1 1 ทีม 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ได้รับการ
รักษาพยา
บาลทัน
ระยะเวลา 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

136. โครงการส่งเสริมให้
ความรู้ ด้านการป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับภัยต่างๆ อย่างถูกต้อง 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การประชาสัมพันธ์
ป้องกันภัย 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนกิจกรรมในการ
ด าเนินการ 

การอบรมให้ความรู้ 1 1 1 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
มีความรู้
ในการ
ป้องกัน
ภัยได้
อย่างถูก
วิธี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

137. โครงการรักษาความ
ปลอดภัยของชุมชน 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การประชาสัมพันธ์
ป้องกันภัย 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนสถิติ
อาชญากรรมลดลง 

สถิติอาชญากรรม
ลดลง 

100 100 100 100 ร้อยละ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

138. โครงการจัดระเบียบ
จราจร 

เพื่อให้ความปลอดภัย ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละ 100 ของ
พื้นท่ีจุดเสี่ยงมีการ
ติดต้ังสัญญาญจราจร 

ติดต้ังสัญญาญจราจร 100 100 100 100 ร้อยละ 100,000 100,000 100,000 100,000 - ชุมชนมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

139. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

-เพื่ออบรมป้องกันการใช้สิ่งเสพ
ติดในเด็ก เยาวชนและประชาชน 
- เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด - เพื่อให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงไม่มีคดีเกี่ยวกับยา
เสพติด 

ไม่มีคดีเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

0.00 0.00 0.00 0.00 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
มีการ
ตรวจสาร
เสพติด
เป็น
ประจ า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

140. โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนกับเจ้าหน้าท่ี 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
ประชาสัมพันธ์ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมอบรม 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ได้รับ
บริการ
และเข้าใจ
บทบาง
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถ่ิน
มากข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 
-๒๘- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

141. โครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติและ
สร้างความสามัคคี 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ
และสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในชุมชน 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
ประชาสัมพันธ์ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมอบรม 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
มีความ
สามัคคี
สมานฉัน
ท์ในชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

142. โครงการจัดเวทีชวน
คิด ชวนพูด ชวนท า 

เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมพัฒนาให้ประชาชน
ได้พูดเป็น คิดเป็น ท าเป็นหรือมี
จิตอาสา 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
ประชาสัมพันธ์ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
เวที 

การจัดเวทีชวนคิด 
ชวนพูด ชวนท า 

1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ชุมชนมี
ความรัก
สามัคคี
และเข้าใจ
บทบาท
การ
ท างานซึ่ง
กันและ
กัน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

143. โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก
ออมและการใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด สนับสนุนการจัดท า
บัญชีครัวเรือน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
อบรม 

กิจกรรมอบรม 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
มีการออม
และรู้จัก
ใช้จ่าย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

144. โครงการแก้ไขปัญหา
สังคม 

-เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรม การละเมิดสิทธิ
สตรีเด็ก สตร ี 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้
เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครัง้ในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมอบรม 1 1 1 1 ครั้ง 400,000 400,000 400,000 400,000 ปัญหา
ด้าน
อาชญากร
รม การ
ละเมิด
สิทธิสตรี
เด็ก สตรี
ลดลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

145. โครงการการจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นระดับ
ชุมชน 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเทศบาลและ
แก้ไขปัญหาชุมชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-การจัด
ประชุมสัมมนา 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมอบรม 1 1 1 1 ครั้ง 400,000 400,000 400,000 400,000 -ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง
และ
พึ่งตนเอง
ได้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

146. โครงการอุดหนุน
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใน
การป้องกันอุบัติเหตุ 

-เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความ
ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

- จ านวนหน่วยงานท่ี
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

1 1 1 1 หน่วย 
งาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในการใช้
รถใช้ถนน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 



 
-๒๙- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

147. โครงการอุดหนุน
ศูนย์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดขอนแก่น 

-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดร่วมกันแบบบูรณาการทุก
หน่วยงาน 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

- จ านวนครั้งในการ
สนับสนุนงบประมาณ 

สนับสนุนงบประมาณ 1 1 1 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 - การ
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติดมี
การ
ร่วมกัน
แบบ
บูรณาการ
ทุก
หน่วยงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

148. โครงการอุดหนุน
ศูนย์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอ 

-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดร่วมกันแบบบูรณาการทุก
หน่วยงาน  

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
สนับสนุนงบประมาณ 

สนับสนุนงบประมาณ 1 1 1 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 - การ
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติดมี
การ
ร่วมกัน
แบบ
บูรณาการ
ทุก
หน่วยงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

149. โครงการทาสีตีเส้น
จราจร ขอบฟุตบาท และ
กระจกจราจรภายในเขต
เทศบาล 

เพื่อด าเนินการทาสีปรับปรุง
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
ขอบฟุตบาทท่ีลบเลือนให้มีความ
ชัดเจนและปรับปรุงติดต้ังกระจก
จราจรในจุดเสี่ยงต่างๆ  

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนการทาสีตีเส้น
และการติดต้ังกระจก
จราจรครอบคลุมจุด
เสี่ยง 

ทาสีตีเส้นและการ
ติดต้ังกระจกจราจร 

5 5 5 5 จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 เครื่องหม
ายจราจร
บนพื้น
ทางขอบ
ฟุตบาท
ชัดเจน 
และ
กระจก
จราจรใน
จุดเสี่ยง
ต่างๆ 
สามารถ
ใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธ ิ
ภาพ  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 



 
-๓๐- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ : การส่งเสรมิกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
150. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและ
นันทนาการ-งานมวลชนด้าน
กีฬาและนันทนาการ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬา 

กิจกรรมแข่งขันกีฬา 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็ก ยาว
ชนและ
ประชาชน
มีสุขภาพ
แข็งแรง
และใช้
เวลาว่าง
ให้เป็น
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

151. โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
และรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน-ประเพณี
ท้องถ่ิน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมงานประเพณ ี

กิจกรรมงานประเพณ ี 100 100 100 100 คน 60,000 60,000 60,000 60,000 ขนบธรรม
เนียม
ประเพณี
ได้รับการ
อนุรักษ์
และสืบ
ทอด 

กอง
การศึกษา 

152. โครงการส่งเสริม
ประเพณีแข่งเรือและลอย
กระทง 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
และรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน-ประเพณี
ท้องถ่ิน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมงานประเพณ ี

กิจกรรมงานประเพณ ี 500 500 500 500 คน 400,000 400,000 400,000 400,000 ขนบธรรม
เนียม
ประเพณี
ได้รับการ
อนุรักษ์
และสืบ
ทอด 

กอง
การศึกษา 

153. โครงการส่งเสริม
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
และรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี  

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน-ประเพณี
ท้องถ่ิน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมงานประเพณ ี

กิจกรรมบุญบั้งไฟ 100 100 100 100 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 ขนบธรรม
เนียม
ประเพณี
ได้รับการ
อนุรักษ์
และสืบ
ทอด 

กอง
การศึกษา 

154. โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
และรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน-ประเพณี
ท้องถ่ิน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมงานประเพณ ี

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 100 100 100 100 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 ขนบธรรม
เนียม
ประเพณี
ได้รับการ
อนุรักษ์
และสืบ
ทอด 

กอง
การศึกษา 

 
 
 



 
-๓๑- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

155. โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันสงกรานต์และ
วันกตัญญู 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
และรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน-ประเพณี
ท้องถ่ิน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมงานประเพณ ี

กิจกรรมวันสงกรานต์
และวันกตัญญู 

500 500 500 500 คน 300,000 300,000 300,000 300,000 ขนบธรรม
เนียม
ประเพณี
ได้รับการ
อนุรักษ์
และสืบ
ทอด 

กอง
การศึกษา 

156. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมา
ความรักสามัคคี เยาวชน
แสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน-ประเพณี
ท้องถ่ิน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมนันทนาการ 1 1 1 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
มีความ
สามัคคีกัน
ผ่านท า
กิจกรรม
ต่างๆ
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 

157. โครงการอนุรักษ์
คุณค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เพื่อส่งเสริม และอนุรักษณ์ไว้ ซึ่ง
ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เยาวชนได้  

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน-ประเพณี
ท้องถ่ิน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

อบรมความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

1 1 1 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ศิลปะและ
ภูมิปัญญา
ของชุมชน
ได้รับการ
ถ่ายทอด
สืบต่อไม่
สูญหาย
จากชุมชน 

กอง
การศึกษา 

158. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและ
นันทนาการ-งานมวลชนด้าน
กีฬาและนันทนาการ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

การแข่งขันกีฬา 1 1 1 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก ยาว
ชนและ
ประชาชน
มีสุขภาพ
แข็งแรง
และใช้
เวลาว่าง
ให้เป็น
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

159. โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เครื่องออกก าลัง
กาย 

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานท่ี
ออกก าลังกายเพิ่มข้ึน 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและ
นันทนาการ-การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนชนิดเครื่องออก
ก าลังกาย 

เครื่องออกก าลังกาย 5 5 5 5 ชนิด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง
และออก
ก าลังกาย
เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 

160. โครงการจัดหา
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์เล่น
กีฬา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและ
นันทนาการ-การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชนท่ีได้รับอุปกรณ์
กีฬา 

อุปกรณ์กีฬา 100 100 100 100 ร้อยละ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
มีอุปกรณ์
เล่นกีฬา
ออกก าลัง
กาย 

กอง
การศึกษา 



 
-๓๒- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

161. โครงการจัดงานตาม
นโยบายของรัฐหรือส่วน
ราชการต่างๆ 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักให้เห็นความส าคัญ 
ประเด็นปัญหาต่างๆ  

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและ
นันทนาการ-การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนหน่วยงานท่ี
ได้รับสนับสนุน
งบประมาณ 

กิจกรรมสนับสนุน
งบประมาณ 

1 1 1 1 หน่วย 
งาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ตระหนักเห็น
ความส าคัญ 
ประเด็น
ปัญหาต่างๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึน
และส่งผล
กระทบต่อ
ตนเองและ
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 

162. โครงการอุดหนุน
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น
เกี่ยวกับการกีฬา 

- เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและ
นันทนาการ-การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา 

- จ านวนหน่วยงานท่ี
ได้รบัสนับสนุน
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีได้รับ
สนับสนุนงบประมาณ 

1 1 1 1 หน่วยง
าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ได้พัฒนา
ความรู้
ความสาม
ารถทาง
กีฬา 

กอง
การศึกษา 

163. โครงการอุดหนุน
กลุ่ม, องค์กรเอกชนต่างๆ 

-เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้
หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมตาม
ภารกิจและหรือประเพณีของ
ท้องถ่ิน 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน-ประเพณี
ท้องถ่ิน 

- จ านวนกลุ่ม, องค์กรท่ี
ได้รับสนับสนุน
งบประมาณ 

สนับสนุนงบประมาณ 1 1 1 1 กลุ่ม, 
องค์กร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
และมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา 

164. โครงการอุดหนุน
หน่วยงานของรัฐ 

-เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้
หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมตาม
ภารกิจและหรือประเพณีของ
ท้องถ่ิน 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน-ประเพณี
ท้องถ่ิน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนหน่วยงานท่ี
ได้รับสนับสนุน
งบประมาณ 

สนับสนุนงบประมาณ 1 1 1 1 หน่วย 
งาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน  
ได้ประโยชน์
และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมท่ีมี
การบูรณาการ
ร่วมกันของ
หน่วยงานรัฐ 

กอง
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
165. โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ราชการบริหารงาน
เทศบาล 

เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงาน
ใหม ่และก่อสร้างศูนย์ราชการ
บริหารงานเทศบาล  

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนอาคาร
ส านักงานเทศบาล 

ศูนย์ราชการ
บริหารงานเทศบาล 

1 1 1 1 หลัง 25,000,000 
 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงาน
ให้บริการ
ประชาชนท่ี          
ได้มาตรฐาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

166. โครงการปรับปรุง
เสียงตามสายหรือหอ
กระจายข่าว 

เพื่อปรับปรุงเสียงตามสายหรือ
หอกระจายข่าว ให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
ปรับปรุงบ ารุงรักษา 

เสียงตามสายมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบเสียง
ตามสายหรือ
หอกระจาย
ข่าวใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 
 



 
-๓๓- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

167. โครงการจัดหาหอ
กระจายข่าวชุมชน 

เพื่อให้มีหอกระจายข่าวเพียงพอ
กับการใช้งานทุกชุมชน 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชนมีหอกระจาย
ข่าว 

หอกระจายข่าว 100 100 100 100 ร้อยละ 200,000 200,000 200,000 200,000 ชุมชนมีหอ
กระจายข่าว         
ท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการ
ใช้งาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

168. โครงการก่อสร้าง
ห้องบริการประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง  

เพื่อให้มีจุดศูนย์รวมบริการต่างๆ
ของเทศบาลไว้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

- จ านวนห้องบริการ
ประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง 

ห้องประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง 

1 1 1 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน
ได้รับ
บริการ
ต่างๆ ของ
เทศบาล
อย่าง
เพียงพอ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

169. โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงานเทศบาล 

เพื่อให้มีสถานท่ีเหมาะสมในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

- จ านวนครั้งในการ
ปรับปรุง 

อาคารส านักงาน
เทศบาลสวยงาม 

1 1 1 1 ครั้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสถานท่ี
และ
ส านักงาน
ไว้บริการ
สาธารณะ
แก่ผู้มา
ติดต่อ
ราชการให้
ได้รับ
ความ
สะดวก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

170. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเทศบาล 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้
ดีและมีประสิทธิภาพ 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

- ร้อยละ 100 ของ
ทรัพย์สินใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทรัพย์สินสามารถใช้
งานได้ดี 

100 100 100 100 ร้อยละ 500,000 500,000 500,000 500,000 -เทศบาล       
มีทรัพย์สิน
เพียงพอใน
การ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

171. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเพียงพอเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

- จ านวนครั้งในการ
จัดหาครุภัณฑ์ตลอด
ปีงบประมาณ 

ครุภัณฑ์ต่างๆ 4 4 4 4 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ได้รับ
บริการท่ี
รวดเร็ว
และท่ัวถึง
เพียงพอ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

172. โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างเทศบาล
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาและให้ความรู้ในการ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

- จ านวนครั้งในการจัด
อบรม 

กิจกรรมอบรม 1 1 1 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 บุคลากรมี
ประสิทธ ิ
ภาพมาก
ข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 
-๓๔- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

173. โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษา 

เพื่อพัฒนาและให้ความรู้ในการ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

- ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรท่ีจบ ป.ตรี 

บุคลากรท่ีจบ ป.ตรี 100 100 100 100 ร้อยละ 500,000 500,000 500,000 500,000 บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

174. โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรเทศบาล 

เพื่อพัฒนาและให้ความรู้ในการ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

- จ านวนครั้งในการจัด
อบรม 

กิจกรรมอบรมให้
ความรู ้

1 1 1 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้บริหารมี
ความเข้าใจใน
บทบาทและ
ระเบียบใหม่ๆ  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

175. โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นเครื่องน าทาง
ก ากับการปฏิบัติงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน  

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
อบรม 

กิจกรรมอบรม 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้บริหารมี
ความเข้าใจ
มาตรฐาน
คุณธรรม
จริยธรรม
และน าไปใช้
ในการ
บริหาร
องค์การ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

176. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
เบ้ืองต้นท่ัวไปแก่ประชาชน 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการจัด
อบรม 

กิจกรรมอบรม 1 1 1 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
สามารถน า
ข้อกฏหมาย
มาใช้ใน
กิจวัตร
ประจ าวันได้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

177. โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

เพื่อจัดกิจกรรมแสดงผลงาน
ส่งเสริมและให้ก าลังใจการ
พัฒนาหน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัติงานดี 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานบุคคล 

- จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

จัดงานวันเทศบาล 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้
รับทราบ
ภารกิจหน้าท่ี
ของเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

178. โครงการประชุม
ประชาคม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาล 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

- จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมประชาคม 

จัดกิจกรรมประชาคม 1 1 1 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 รับทราบ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ชุมชนและ        
เปิดโอกาสให้
ชุมชนได้แสดง
ความคิดเห็น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

179. โครงการจัดท า
วารสารเผยแพร่กิจกรรม
ของเทศบาล 

เพื่อจัดท าวารสารเผยแพร่
กิจกรรมของเทศบาล 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

- จ านวนวารสาร
เผยแพร่ประจ าป ี

วารสาร 24 24 24 24 เล่ม 200,000 200,000 200,000 200,000 ทุกหน่วยงาน
ท้ังภาครัฐ,
เอกชนและ
ประชาชน
ได้รับทราบ
กิจกรรมของ
เทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 
-๓๕- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

180. โครงการสนับสนุน
หรือจัดการเลือกต้ัง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการ
จัดการเลือกต้ังระดับต่างๆ 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

- จ านวนครั้งในการ
จัดการเลือกต้ัง 

ด าเนินการเลือกต้ัง 1 1 1 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 การเลือกต้ัง 
ในระดับต่างๆ 
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

181. โครงการสนับสนุน
การประเมินการจัดบริการ
สาธารณะ 

เพื่อส่งเสริมหน่วยงานหรือกลุ่ม/ 
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการ
ประเมินผลการจัดบริการ
สาธารณะ  

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

- จ านวนครั้งในการ
ประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินความพึง
พอใจ 

1 1 1 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้  
มีแหล่งเรียนรู้
และช่องทาง
ได้รบัความ
ช่วยเหลือหรือ
ได้รับบริการ
ต่างๆ  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

182. โครงการติดต้ังและ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ประชาชน -เพื่อให้การ
ติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลของ
ของประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วทันสมัย 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
ประมวลผลข้อมูลท่ัวไปของ
องค์กร 

- จ านวนครั้งในการ
บ ารุงรักษาระบบ 

ระบบคอมพิวเตอร์ 4 4 4 4 ครั้ง/ปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบ
อินเตอร์เน็ต    
ไว้บริการ
ประชาชนใน
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

183. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
เอกสารแบบรวมศูนย์ 
(Document 
Management System : 
DMS) 

-เพื่อให้บริการต่างๆ แก่
ประชาชนมีความรวดเร็ว -
เพื่อให้การติดต่อสื่อสารค้นหา
ข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว
ทันสมัย 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
ประมวลผลข้อมูลท่ัวไปของ
องค์กร 

- จ านวนระบบบริหาร
จัดการเอกสารแบบ
รวมศูนย์ 

ระบบบริหารจัดการ
เอกสาร 

1 1 1 1 ระบบ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - มีระบบ
บริหารจัดการ
เอกสารแบบ
รวมศูนย์ 
(Document 
Management 
System : 
DMS) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

184. โครงการส ารวจ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
เทศบาลและการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา 

เพื่อส่งเสริมหน่วยงานหรือกลุ่ม/ 
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องจัดบริการ
สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพให้กับ
ประชาชน  

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ - การวิเคราะห์การใช้
จ่ายงบประมาณ 

- จ านวนครั้งในการ
ส ารวจข้อมูล 

ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 2 2 2 2 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 - ทราบ
ข้อมูลท่ี
จ าเป็น
และระดับ
ความพึง
พอใจต่อ
การ
วางแผน
พัฒนา
ท้องถ่ิน  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

185. โครงการจัดท าแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้มีความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เพื่อ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
รายได้ต่างๆ 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารงานคลัง - 
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- ร้อยละ 100 ของ
พื้นท่ีได้จัดท าแผนท่ี
ภาษีครอบคลุม 

แผนท่ีภาษีครอบคลุม 90 95 100 100 ร้อยละ 500,000 500,000 500,000 500,000 -การ
จัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภ
าพมากข้ึน 

กองคลัง 

 
 
 



 
-๓๖- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

186. โครงการหน่วย
บริการเคลื่อนท่ีรับช าระ
ภาษ ี

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารงานคลัง - 
การจัดเก็บรายได้ 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการออก
หน่วยเคลื่อนท่ี 

ออกหน่วยเคลื่อนท่ี 1 1 1 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 -การจัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองคลัง 

187. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานท่ีเพียงพอเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารงานคลัง - 
การซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัสดุ  

- จ านวนครั้งในการ
จัดหาครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ 4 4 4 4 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ได้รับบริการ  
ท่ีรวดเร็วและ
ท่ัวถึงเพียงพอ 

กองคลัง 

188. โครงการจัดหา
รถยนต์ส่วนกลาง 

เพื่อให้มีรถยนต์เพียงพอกับการ
ใช้งานตามภารกิจหน้าท่ี 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - 
การบริหารท่ัวไป 

- จ านวนรถยนต์เพิ่มข้ึน รถยนต์ 1 1 1 1 คัน 800,000 800,000 800,000 800,000 มีรถยนต์ไว ้
ใช้งานตาม
ภารกิจหน้าท่ี 

กองช่าง 

189. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานท่ีเพียงพอเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - 
การบริหารท่ัวไป 

- จ านวนครั้งในการ
จัดหาครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ 1 1 1 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ได้รับบริการ  
ท่ีรวดเร็วและ
ท่ัวถึงเพียงพอ 

กองช่าง 

190. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเทศบาล 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้
ดีและมีประสิทธิภาพ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - 
การบริหารท่ัวไป 

- ร้อยละ 100 ของ
ทรัพย์สินใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทรัพย์สินมีสภาพดี 100 100 100 100 ร้อยละ 500,000 500,000 500,000 500,000 -เทศบาลมี
ทรัพย์สิน
เพียงพอใน 
การปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

191. โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และบ้านพัก
อาศัย 

-เพื่อให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน
มีท่ีพักอาศัย 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

- จ านวนอาคารศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1 1 1 1 แห่ง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 -พนักงาน
หรือ
ผู้ปฏิบัติงาน     
มีท่ีพักอาศัย 
และสะดวก         
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

กองช่าง 

192. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานท่ีเพียงพอเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย-การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- จ านวนครั้งในการ
จัดหาครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ 4 4 4 4 ครั้ง 500,000 500,000 500,000.0 500,000 ประชาชน
ได้รับ
บริการท่ี
รวดเร็ว
และท่ัวถึง
เพียงพอ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

193. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเทศบาล 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้
ดีและมีประสิทธิภาพ 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความ
สงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

- ร้อยละ 100 ของ
ทรัพย์สินใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทรัพย์สินใช้งานได้ดี 100 100 100 100 ร้อยละ  500,000 500,000 500,000 500,000 -เทศบาล
มี
ทรัพย์สิน
เพียงพอ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 
-๓๗- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

194. โครงการก่อสร้างที่
ท าการชุมชน 

- เพื่อใช้เป็นสถานท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ในการท ากิจกรรม
ร่วมกันภายในชุมชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถ่ิน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนอาคารท่ีท าการ
ชุมชน 

อาคารท่ีท าการชุมชน 1 1 1 1 หลัง 800,000 800,000 800,000 800,000 -ชุมชนมี
อาคารท่ี
เหมาะสมใน
การท า
กิจกรรม
ร่วมกันภายใน
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

195. โครงการก่อสร้าง
ศูนยข้์อมูลข่าวสารและการ
เรียนรู้ของประชาชน 

- เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
การอบรม การเรียนรู้ และการ
ให้บริการสาธารณะ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถ่ิน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนอาคาร คสล. 
สองช้ัน 

อาคาร คสล. สองช้ัน 1 1 1 1 หลัง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,00
0 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร การ
อบรม การ
เรียนรู้ และ
การให้บริการ
สาธารณะ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

196. โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
เทศบาลและสนับสนุนการ
จัดบริการสาธารณะ 

- เพื่อให้มีข้อมูลต่างๆ เพียงพอ
ในการวางแผนพัฒนาทุกระดับ - 
เพื่อส่งเสริมหน่วยงานหรือกลุ่ม/ 
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องจัดบริการ
สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพให้กับ
ประชาชน  

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้
ความรู้ทางด้านวิขาการ 

1,2,3,
4,8, 

จ านวนครั้งในการ
จัดเก็บข้อมูล 

การจัดเก็บข้อมูล 1 1 1 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 - ทราบข้อมูล
ท่ีจ าเป็นต่อ
การวางแผน
พัฒนา  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

197. โครงการประชุม
จัดท าแผนชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ปรับปรุงและจัดท าแผนชุมชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชนมีแผนชุมชน 

แผนชุมชน 100 100 100 100 ร้อยละ  300,000 300,000 300,000 300,000 -รับทราบ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ชุมชนและเปิด
โอกาสให้
ชุมชนได้แสดง
ความคิดเห็น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

198. โครงการสนับสนุน
ชุมชนในการจัดเวทีระดม
ความคิดเห็นชุมชน 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
สถานท่ีด าเนินการปรับปรุงแผน
ชุมชนและประชุมรวบรวมความ
คิดเห็นระดับชุมชน  

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-การจัด
ประชุมสัมมนา 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนครั้งในการ
สนับสนุนงบประมาณ
ให้ชุมชนจัดกิจกรรม
ประชาชน 

การจัดเวทีระดมความ
คิดเห็นชุมชน 

1 1 1 1 ครั้ง 400,000 400,000 400,000 400,000 -มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ด าเนินงานจัด
เวทีรับทราบ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ชุมชนและเปิด
โอกาสให้
ชุมชนได้แสดง
ความคิดเห็น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

199. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานท่ีเพียงพอเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานบริหารท่ัวไป-ส่งเสริม
กองทุนหมู่บ้านและชุมชน 

- จ านวนครั้งในการ
จัดหาครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ 1 1 1 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ได้รับบริการท่ี
รวดเร็วและ
ท่ัวถึงเพียงพอ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 
-๓๘- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

200. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเทศบาล 

- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้
ดีและมีประสิทธิภาพ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานบริหารท่ัวไป - การ
ประชาสัมพันธ์ 

- ร้อยละ 100 ของ
ทรัพย์สินใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทรัพย์สินใช้งานได้ดี 100 100 100 100 ร้อยละ 500,000 500,000 500,000 500,000 -เทศบาลมี
ทรัพย์สิน
เพียงพอใน
การ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

201. โครงการก่อสร้าง
ห้องสมุดประชาชน 

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ประชาชน  

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-งาน
โรงเรียน 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

จ านวนห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดชุมชน 1 1 1 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 มีระบบ
อินเตอร ์
เน็ตไว้
บริการ
ประชาชน
ในชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

202. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานท่ีเพียงพอเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา-การบริหาร
ท่ัวไป 

- จ านวนครั้งในการ
จัดหาครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ 1 1 1 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ได้รับ
บริการท่ี
รวดเร็ว
และท่ัวถึง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

203. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเทศบาล 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้
ดีและมีประสิทธิภาพ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา-การบริหาร
ท่ัวไป 

- ร้อยละ 100 ของ
ทรัพยส์ินใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทรัพย์สินใช้งานได้ดี 100 100 100 100 ร้อยละ 500,000 500,000 500,000 500,000 -เทศบาลมี
ทรัพย์สิน
เพียงพอใน
การ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

204. โครงการก่อสร้าง
อาคารและห้องเก็บพัสดุ 

-เพื่อให้มีสถานท่ีเก็บของ
เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเหมาะสม  

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การ
บริหารท่ัวไป 

- จ านวนอาคารและห้อง
เก็บพัสดุ 

อาคารและห้องเก็บ
พัสดุ 

1 1 1 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสถานท่ี
เก็บของ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ท่ี
เหมาะสม 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

205. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานท่ีเพียงพอเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การ
บริหารท่ัวไป 

- จ านวนครั้งในการ
จัดหาครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ 4 4 4 4 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ได้รับ
บริการท่ี
รวดเร็ว
และท่ัวถึง
เพียงพอ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

206. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเทศบาล 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้
ดีและมีประสิทธิภาพ 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 

- ร้อยละ 100 ของ
ทรัพย์สินใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทรัพย์สินใช้งานได้ดี 100 100 100 100 ร้อยละ 500,000 500,000 500,000 500,000 -เทศบาลมี
ทรัพย์สิน
เพียงพอใน
การ
ปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 
-๓๙- 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ท่ี 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 

หน่วยวัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

207. โครงการอุดหนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัด
จ้างอ าเภอ หรือจัดต้ัง
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เทศบาล 

-เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างอ าเภอ - เพื่อให้
ประชาชนมีสถานท่ีค้นคว้าและ
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

- จ านวนครั้งในการ
อุดหนุนงบประมาณ 

อุดหนุนงบประมาณ 1 1 1 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 - ได้ใช้
ประโยชน์ใน
การจัดซื้อ          
จัดจ้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

208. โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 

- เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณท่ีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อพกสก
นิกรชาวไทย เสริมสร้างความ
สามมัคคีและเผยแพร่พระราช
กรณียกิจ  

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

1,2,3,
4,5,6,
7,8, 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 

80 80 80 80 ร้อยละ
ของ
ครัว 
เรือน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ข้าราชการ
และประชาชน
ได้แสดงความ
จงรักภักดีและ
ส านึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ          
ท่ีสถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์ท่ีมีต่อพกสก
นิกรชาวไทย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

209. โครงการท าซุ้มถวาย
ดอกไม้จันทน์ ในงานพระ
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชนในส่วนภูมิภาคใน
งานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร 

- อุดหนุนอ าเภอหนองเรือในการ
จัดท าซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

- - จ านวนซุ้มถวาย
ดอกไม้จันทน์ 

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 1       ซุ้ม 27,000       - ทุกส่วน
ราชการ 
หน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ 
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
ประชาชน
ทุกหมู่เหล่า 
นักเรียน 
นิสิต 
นักศึกษา 
กลุ่มพลัง
มวลชนทุก
ภาคส่วนของ
สังคม ได้
ร่วมพิธีถวาย
ดอกไม้ 
จันทน์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 



 
 

-๔๓- 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

   ด้วยข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณและความไม่พร้อมด้านบุคลากรท าให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่
ประชาชนในรอบประเมิน ๒ ไตรมาสในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการชี้แจงจากส านัก/กองต่างๆ การด าเนินงาน
โครงการที่มีความล่าช้าเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ หากมีเพียงพอก็สามารถเร่งด าเนินการตามแผนด าเนินงานได้
และใน ๒ ไตรมาสที่เหลือครึ่งปีหลังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเห็นควรเร่งรัดให้ส านัก/กองต่างๆ ที่เป็นหน่วย
ตั้งงบประมาณให้เตรียมพร้อมหรือเร่งรัดหาวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสมโดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กระบวนการประเมินผล 
 
 

แบบที่ 3 
แบบประเมนิผลการด าเนินงานตาม 

แผนยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

 



-๔๕ - 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

 

ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง เดือนเมษายน 
และเดือนตุลาคม 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......เทศบาลต าบลหนองเรือ.............. 
2. วัน /เดือน / ปีที่รายงาน…..  เมษายน  256๑….. 

 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี 
1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่จะได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ 
ทีจ่ะได้ปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และชุมชนให้มีคุณภาพ ๔๘ 24 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๔๖ ๗ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และพาณิชยกรรม ๑๖ ๘ 

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๙ ๘ 

๕. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบชุมชน ๒๐ ๑๑ 

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๕ ๑๑ 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ๔๕ ๑๘ 

รวม ๒๐๙ ๘๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔๖- 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลหนองเรือ ประจ าปี พ.ศ.256๑ 

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

๑. โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

งานบริหารทั่วไป 1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 30,000 0   
งานบริหารทั่วไป 2 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 5,000 2,200   
งานบริหารทั่วไป 3 โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 100,000 0 ธ.ค. 
งานบริหารทั่วไป 4 โครงการการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 200,000 0 ม.ค. 
งานบริหารทั่วไป 5 โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาเทศบาลและการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล 
40,000 0 เม.ย. 

งานบริหารทั่วไป 6 โครงการเทศบาลพบประชาชน 60,000 0 ก.พ. 
งานบริหารทั่วไป 7 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและสร้างความรักสามัคคี 30,000 0 ก.ค. 
งานบริหารทั่วไป 8 โครงการประชุมประชาคมเมือง 50,000 0 ม.ค. 
งานบริหารทั่วไป 9 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล 40,000 218,255 ธ.ค. 
งานบริหารทั่วไป 10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นทั่วไปแก่ประชาชน 40,000 0 มิ.ย. 
งานบริหารทั่วไป 11 โครงการวันเทศบาล 40,000 0 เม.ย. 
งานบริหารทั่วไป 12 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 40,000 0 ส.ค. 
งานบริหารทั่วไป 13 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
30,000 0 พ.ค. 

งานบริหารทั่วไป 14 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 14,000 13,500 ก.พ. 
งานบริหารทั่วไป 15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 16,900 ก.พ. 
งานบริหารทั่วไป 16 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 48,000 48,000 ก.พ. 

 
 



 
-๔๗- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

งานบริหารงานคลัง 17 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 42,286 ต.ค. 
งานบริหารงานคลัง 18 โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่รับช าระภาษี 5,000 0 ม.ค. 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

19 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 40,000 0 ม.ค. 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

20 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 40,000 13,600 เม.ย. 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

21 โครงการรณรงค์วินัยจราจร 40,000 0 ก.พ. 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

22 จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 25,000 0 มี.ค. 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

23 จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 5,000 0 มี.ค. 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

24 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 0 มี.ค. 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

25 โครงการอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. 60,000 0 ก.ค. 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 628,750 50,000 ม.ค. 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 27 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสารประจ าชุมชน 48,000 1,680 ต.ค. 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 28 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16,000 0 เม.ย. 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 29 จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 16,000 0 เม.ย. 
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

30 โครงการบ้านน่าอยู่ชุมชนน่ามอง 50,000 0 ธ.ค. 

 
 



 
-๔๘- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

31 โครงการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์และแมลง 80,000 0 ต.ค. 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

32 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อสม. 100,000 0 ม.ค. 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

33 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40,000 0 มิ.ย. 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

34 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธนาคารวัสดุรีไซเคิล 40,000 0 ต.ค. 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 35 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 30,000 0 เม.ย. 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 36 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 20,000 0 ม.ค. 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 37 โครงการสงเคราะห์ประชาชนหรือด้อยโอกาส 20,000 0 ก.ค. 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 38 โครงการวาง จัดท าผังเมืองรวมและการจัดท าผังชุมชน 20,000 0 ธ.ค. 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 39 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปิ๊กอัพ 722,000 0 มี.ค. 
งานสวนสาธารณะ 40 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน 50,000 0 ก.ค. 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 41 โครงการปรับปรุงและพัฒนาที่ทิ้งขยะ 500,000 0 มิ.ย. 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 42 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 50,000 0 ก.พ. 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

43 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาทางสังคม 20,000 0 พ.ค. 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

44 โครงการครอบครัวอบอุ่น 20,000 0 เม.ย. 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

45 โครงการประชุมจัดท าแผนชุมชน 50,000 0 ก.พ. 

 
 



 
-๔๙- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

46 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลชุดต่างๆ 

200,000 0 ม.ค. 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

47 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 60,000 120,780 พ.ค. 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

48 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 60,000 0 มิ.ย. 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

49 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี 30,000 0 มี.ค. 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

50 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 50,000 0 มิ.ย. 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

51 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 54,615 ม.ค. 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

52 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 30,000 0 ก.ย. 

งานกีฬาและนันทนาการ 53 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 30,000 0 ม.ค. 
งานกีฬาและนันทนาการ 54 โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 30,000 0 ธ.ค. 
งานกีฬาและนันทนาการ 55 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 30,000 0 มี.ค. 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 56 โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา 30,000 0 ก.ค. 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 57 โครงการจัดงานประจ าปี "ฮีดฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ" 80,000 0 ก.พ. 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 58 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000 0 พ.ค. 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 59 โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ 15,000 7,500 ม.ค. 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 60 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญู 100,000 0 เม.ย. 

 
 



 
-๕๐- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 61 โครงการจัดงานลอยกระทงประจ าปี 200,000 297,734 พ.ย. 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า คสล.ซอยอภัยพัฒนา 5 1,925,000 0 มิ.ย. 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยอภัยมงคล 1 473,000 0 มิ.ย. 
งานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ถนนชื่นจิตต์(ช่วงสุดท้าย) 1,025,000 0 มิ.ย. 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ถนนทรัพย์เจริญถึงถนนอัศวราช 592,000 0 มิ.ย. 
งานตลาดสด 66 โครงการพัฒนาตลาดสด 40,000 0 เม.ย. 
งานตลาดสด 67 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจตลาดสดน่าซื้อ 40,000 0 เม.ย. 

 
 
 
 
๒. โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ได้ด าเนินการแล้ว 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานบริหาร
ทั่วไป 

1 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 

5,000 2,200  -  - การมีการจัดหาแล้วตามความ
เหมาะสมจ าเป็นและระเบียบ จ านวน 
๓  ครั้ง 
 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 
 

 
 
 
 
 



 
 

-๕๑- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานบริหาร
ทั่วไป 

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล 

40,000 218,255 ธ.ค. - ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล หลักสูตร 
“การพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย
และเทคนิคการปฏิบัติงาน”ระหว่าง
วันที่  ๑๓ – ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ  วังยาว ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท    
ต าบลสาริกา   อ าเภอเมือง             
จังหวัดนครนายก จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ๔๐ คน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

3 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 14,000 13,500 ก.พ. - ด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 16,900 ก.พ. - ด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 48,000 48,000 ก.พ. - ด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งาน
บริหารงาน
คลัง 

6 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

200,000 42,286 ต.ค. - ด าเนินการจ้างเหมาลูกจ้างช่วยงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

 
 



 
 

-๕๒- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

7 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 40,000 13,600 เม.ย. - ได้ด าเนินการไปแล้วในงวดรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล         
ปีใหม ่ตั้งจุดบริการประชาชน 7 วัน
อันตรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
ไม่มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในเขตเทศบาล 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

628,750 50,000 ม.ค. - ได้ด าเนินการเบิกหักผลักส่งให้
สถานศึกษาตามจ านวนเม็ดเงินที่
ได้รับจัดสรร 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานศึกษาไม่
ก าหนด
ระดับ 

9 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร
ประจ าชุมชน 

48,000 1,680 ต.ค. - ได้ด าเนินการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และ
วารสารประจ าชุมชนให้กลับหมู่บ้าน 
ทั้ง ๔ หมู่ เพ่ือไว้บริการประชาชนเป็น
ประจ าชุมชนละ ๒ ฉบับ 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 60,000 120,780 พ.ค. - ด าเนินการอบรมด้วยกระบวนการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ หลักสูตร 
“ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา
ผู้สูงอายุ”และศึกษาดูงาน  ณ  
จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี 
และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที ่
๒๘ – ๓๐  มีนาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๙๐ คน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

 
 



 
 

-๕๓- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานบริหาร
ทัว่ไปเกี่ยวกับ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

11 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 54,615 ม.ค. - ด าเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอ าเภอ
หนองเรือ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ประมาณ ๑,๕๐๐ คน ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 
 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

12 โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ 15,000 7,500 ม.ค. - ด าเนินการจัดงานวันขึ้นปีใหม่             
๑ มกราคม ๒๕๖๑ บริเวณลาน
อเนกประสงค์หน้าอ าเภอหนองเรือ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ             
๕๐๐ คน ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

13 โครงการจัดงานลอยกระทงประจ าปี 200,000 297,734 พ.ย. - ด าเนินการจัดงานลอยกระทง
ประจ าปี ๒๕๖๐  บริเวณฝายเก็บน้ า
สระหนองแซง  มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ประมาณ ๒,๐๐๐ คน ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 
 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

 
 
 
 



 
 

-๕๔- 
๓. โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทีย่ังไมไ่ด้ด าเนินการ 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานบริหาร
ทั่วไป 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 30,000 0  -  - ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆเพราะยังมี
การเลือกตั้ง 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 
 

งานบริหาร
ทั่วไป 

2 โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 100,000 0 ธ.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาถวายความอาลัยและ
ยังไม่มีการสั่งการให้จัดงานเฉลิมฉลอง
ที่เก่ียวข้องงานรื่นเริงแต่อย่างใด 

- รับทราบและให้หน่วยงานติดตาม
ข่าวสารหากมีการประกาศสั่งการ
อย่างไรให้เร่งด าเนินการให้สมพระ
เกียรติฯ 

งานบริหาร
ทั่วไป 

3 โครงการการฝึกอบรมและทัศนศึกษา            
ดูงาน 

200,000 0 ม.ค. - การฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานจะเน้น
เฉพาะเท่าที่จ าเป็นตามฐานะการคลัง
และยังไม่มีนโยบายให้ด าเนินการ 
ทัศนศึกษาดูงาน  

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 
 

งานบริหาร
ทั่วไป 

4 โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
เทศบาลและการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล 

40,000 0 เม.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 
 

งานบริหาร
ทั่วไป 

5 โครงการเทศบาลพบประชาชน 60,000 0 ก.พ. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะนโยบาย
ให้ด าเนินการครั้งแรกในห้วงเดือน 
พ.ค. ๖๑ และในปีงบประมาณนี้จะ
ด าเนินการ ๓ ครั้ง   

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 
- ให้มีการรวมกิจกรรมหลากหลาย 
เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ๆ
ต้องให้ความรู้แก่ประชาชนมากข้ึน 

 
 
 



 
-๕๕- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานบริหาร
ทั่วไป 

6 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ
และสร้างความรักสามัคคี 

30,000 0 ก.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการ - รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

7 โครงการประชุมประชาคมเมือง 50,000 0 ม.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการ จะด าเนินการ
เท่าท่ีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้นทั่วไปแก่ประชาชน 

40,000 0 มิ.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 
- เทศบาลได้ร่วมกับส านักงานอัยการ
ท าบันทึกข้อตกลงเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
กฎหมายแก่ประชาชน 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 
 

งานบริหาร
ทั่วไป 

9 โครงการวันเทศบาล 40,000 0 เม.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

40,000 0 ส.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะอยู่ใน
ห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

11 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

30,000 0 พ.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะอยู่ใน
ห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

 
 
 
 



 
-๕๖- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งาน
บริหารงาน
คลัง 

12 โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่             
รับช าระภาษี 

5,000 0 ม.ค. - ด าเนินการออกบริการรับช าระภาษี
เชิงรุกในไตรมาสที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้
งบประมาณแต่อย่างใด 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา             
ยาเสพติด 

40,000 0 ม.ค. - ก าลังอยู่ในระหว่างการประสานงาน
รายละเอียดจัดท าโครงการร่วมกับ 
สภ.หนองเรือ 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

14 โครงการรณรงค์วินัยจราจร 40,000 0 ก.พ. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 
- ก าลังอยู่ในระหว่างการประสานงาน
รายละเอียดจัดท าโครงการร่วมกับ 
สภ.หนองเรือ และส านักงานขนส่ง
จังหวัดขอนแก่น 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 
 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

15 จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 25,000 0 มี.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะอยู่ใน
การสืบราคา 
 

- รับทราบ 

 
 



 
 

-๕๗- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

16 จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 5,000 0 มี.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะอยู่ใน
การสืบราคา 
 

- รับทราบ 

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับ
อัคคีภัย 

17 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

50,000 0 มี.ค. - ก าลังประสานงานกรรมการชุมชนที่
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยจะอบรมใน
ชุมชนแต่ละชุมชน และให้ติดตามผล
ด าเนินการในครั้งต่อไป 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับ
อัคคีภัย 

18 โครงการอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. 60,000 0 ก.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 
- อยู่ระหว่างการประสานงาน
รายละเอียดจัดท าโครงการร่วมกับ 
ชุมชน 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

19 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16,000 0 เม.ย. - ด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

 
 
 



 
 

-๕๘- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

20 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 16,000 0 เม.ย. - ด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน 

21 โครงการบ้านน่าอยู่ชุมชนน่ามอง 50,000 0 ธ.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 
- อยู่ระหว่างการประสานงาน
รายละเอียดจัดท าโครงการร่วมกับ 
ชุมชน 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน 

22 โครงการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์และ
แมลง 

80,000 0 ต.ค. - อยู่ระหว่างการจัดหาวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้า และประสานงานรายละเอียด
จัดท าโครงการร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอ 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน 

23 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
อสม. 

100,000 0 ม.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการอยู่ระหว่าง
การประสานงานรายละเอียดระเบียบ
กฎหมายสามารถด าเนินการจัดท า
โครงการดังกล่าวมากน้อยเพียงใด 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

 
 
 
 



 
-๕๙- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน 

24 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

40,000 0 มิ.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน 

25 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธนาคารวัสดุ
รีไซเคิล 

40,000 0 ต.ค. - ยังมีการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะจาก
ครัวเรือนทุกวันที่ ๒๐ ของแต่ละเดือน
และจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องในการคัด
แยกขยะต้นทางให้ความรู้แก่
คณะกรรมการธนาคารขยะและพาไป
เรียนรู้ในแหล่งที่ด าเนินการส าเร็จ 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

26 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 30,000 0 เม.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งาน
สวัสดิการ
สังคมและ
สังคม
สงเคราะห์ 

27 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 20,000 0 ม.ค. - ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
เนื่องจากยังไม่มีสาธารณภัย 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งาน
สวัสดิการ
สังคมและ
สังคม
สงเคราะห์ 

28 โครงการสงเคราะห์ประชาชนหรือด้อย
โอกาส 

20,000 0 ก.ค. - ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณเพราะ
การช่วยเหลือได้ใช้งบประมาณจาก
ส านักงาน พมจ.ขอนแก่นก่อนเพื่อลด
ความซ้ าซ้อนในการช่วยเหลือ 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 



 
-๖๐- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

29 โครงการวาง จัดท าผังเมืองรวมและการ
จัดท าผังชุมชน 

20,000 0 ธ.ค. - ยังไม่มีการด าเนินงานเพราะยังขาด
แคลนเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

30 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปิ๊กอัพ 722,000 0 มี.ค. - ยังไม่มีการจัดซื้อเนื่องจาก
งบประมาณเงินรายได้ของเทศบาล            
ยังไม่มีการจัดสรรเพียงพอ 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งาน
สวนสาธารณะ 

31 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของ
ชุมชน 

50,000 0 ก.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

32 โครงการปรับปรุงและพัฒนาที่ทิ้งขยะ 500,000 0 มิ.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

33 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ขยะ 

50,000 0 ก.พ. - ยังไม่มีการด าเนินการอยู่ระหว่าง
การประสานโครงการกับชุมชน 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

34 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา
ทางสังคม 

20,000 0 พ.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการอยู่ระหว่าง
การประสานโครงการกับชุมชนหรือ 
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

 
 
 



 
-๖๑- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

35 โครงการครอบครัวอบอุ่น 20,000 0 เม.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการอยู่ระหว่างการ
ประสานโครงการกับชุมชน 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

36 โครงการประชุมจัดท าแผนชุมชน 50,000 0 ก.พ. - ยังไม่มีการด าเนินการอยู่ระหว่างการ
ประสานโครงการกับชุมชน 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

37 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลชุดต่างๆ 

200,000 0 ม.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการอยู่ระหว่าง
การประสานก าหนดโครงการและ
หลักสูตรอบรม 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

38 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 60,000 0 มิ.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 



 
-๖๒- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

39 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี 30,000 0 มี.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการอยู่ระหว่างการ
ประสานโครงการกับชุมชน 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

40 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 50,000 0 มิ.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่
ถึงหว้งระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

41 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 30,000 0 ก.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่
ถึงห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการค่อย
ติดตามผลด าเนินการในครั้งต่อไป 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

42 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน            
ยาเสพติด 

30,000 0 ม.ค. - ยังไม่ได้ด าเนินการและมีนโยบาย           
ที่จะแข่งขันร่วมกับ อปท.อ่ืนๆ หรือ 
ด าเนินการร่วมกับชุมชน และที่จะ
ด าเนินการค่อยติดตามผลด าเนินการ
ในครั้งต่อไป 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

43 โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 

30,000 0 ธ.ค. - ยังไม่ได้ด าเนินการและมีนโยบาย           
ที่จะเปลี่ยนเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชน
ด าเนินการ โดยชุมชนหนองเรือทุ่ง         
ศรีทอง รับเป็นหน่วยด าเนินการ           
ขอรับอุดหนุนงบประมาณ 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

 



 
-๖๓- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

44 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 30,000 0 มี.ค. - ยังไม่มีการด าเนินการอยู่ระหว่าง
การประสานโครงการกับชุมชน 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

45 โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา 30,000 0 ก.ค. - ยังไม่ได้ด าเนินการและมีนโยบาย           
ที่จะเปลี่ยนเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชน
ด าเนินการ โดยชุมชนบ้านใหม่         
ศรีทอง รับเป็นหน่วยด าเนินการ           
ขอรับอุดหนุนงบประมาณ 
 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

46 โครงการจัดงานประจ าปี "ฮีตฮอยอีสาน 
งานของดีหนองเรือ" 

80,000 0 ก.พ. - ยังไม่มีการด าเนินการอยู่ระหว่าง
การประสานโครงการกับอ าเภอ
หนองเรือ 
 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

47 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000 0 พ.ค. - ยังไม่ได้ด าเนินการและมีนโยบาย           
ที่จะเปลี่ยนเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชน
ด าเนินการ โดยชุมชนกลางสวรรค์
พัฒนา รับเป็นหน่วยด าเนินการ           
ขอรับอุดหนุนงบประมาณ 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

48 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
และวันกตัญญู 

100,000 0 เม.ย. - ด าเนินการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์และวันกตัญญู บริเวณ 
สระหนองเรือ  มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ประมาณ ๘๐๐ คน ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

 
 



 
-๖๔- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง
ระบายน้ า คสล.ซอยอภัยพัฒนา 5 

1,925,000 0 มิ.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยงัไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการ และฐานะ
การคลังรวมถึงงบประมาณรายได้ เงิน
อุดหนุนยังไม่เพียงพอต่อการใชจ้่ายในทุก
โครงการ แต่กองช่างได้ประสานงานเพื่อ
ด าเนินงานโครงการนี้แลว้ 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 
- ให้กองช่างที่เป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณที่ตัง้โครงการรีบประสาน
กองคลังด าเนินการ โดยจะติดตามผล
ด าเนินการในครั้งต่อไป 
 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย
อภัยมงคล 1 

473,000 0 มิ.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยงัไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการ และ
ฐานะการคลังรวมถึงงบประมาณรายได้ 
เงินอุดหนุนยังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
ในทุกโครงการ แต่กองช่างได้
ประสานงานเพื่อด าเนนิงานโครงการนี้
แล้ว 
 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 
- ให้กองช่างที่เป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณที่ตัง้โครงการรีบประสาน
กองคลังด าเนินการ โดยจะติดตามผล
ด าเนินการในครั้งต่อไป 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ถนนชืน่
จิตต์(ช่วงสุดทา้ย) 

1,025,000 0 มิ.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยงัไม่ถึง
ห้วงระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการ และ
ฐานะการคลังรวมถึงงบประมาณรายได้ 
เงินอุดหนุนยังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
ในทุกโครงการ แต่กองช่างได้ประสาน
การด าเนินงานโครงการนี้แลว้ 
 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 
- ให้กองช่างที่เป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณที่ตัง้โครงการรีบประสาน
กองคลังด าเนินการ โดยจะติดตามผล
ด าเนินการในครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 
-๖๕- 

งาน ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แผน
ด าเนินการ 

สรุปผลด าเนินงาน ความเห็นคณะกรรมการ 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
ถนนทรัพย์เจริญถึงถนนอัศวราช 

592,000 0 มิ.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่
ถึงห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
และฐานะการคลังรวมถึงงบประมาณ
รายได้ เงินอุดหนุนยังไม่เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายในทุกโครงการ แต่กอง
ช่างได้ประสานการด าเนินงาน
โครงการนี้แล้ว 
 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 
- ให้กองช่างที่เป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณท่ีตั้งโครงการรีบประสาน
กองคลังด าเนินการ โดยจะติดตามผล
ด าเนินการในครั้งต่อไป 

งานตลาดสด 53 โครงการพัฒนาตลาดสด 40,000 0 เม.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่
ถึงห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการ
ก าลังด าเนินการส ารวจความคิดเห็น
ผู้ค้าขายในตลาดสด 
 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

งานตลาดสด 54 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจตลาดสด
น่าซื้อ 

40,000 0 เม.ย. - ยังไม่มีการด าเนินการเพราะยังไม่
ถึงห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการ
ก าลังด าเนินการจัดท าโครงการและ
หลักสูตร 
 

- รับทราบ/เห็นประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 
- ๖๖ - 

 
สรุปความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลหนองเรือ  
*********************************** 

  ในการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองเรือ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลรวมทั้ง
การด าเนินการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔)  ไว้แล้วตั้งแต่วันที่  ๑๙  มกราคม  
๒๕๖๑  และให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลด าเนินการจัดท ารูปเล่ม
น าเสนอนายกเทศมนตรี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
  ๑. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) เฉพาะปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ยังไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานที่ส านัก/กองก าหนดไว้ อยากให้เร่งรัดด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุผลของโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ภายในปีงบประมาณก็จะดีมากประชาชนได้รับประโยชน์อย่าง
รวดเร็ว 

๒. โครงการพัฒนาสระหนองเรือ เห็นควรให้มีการพัฒนาสระหนองเรือให้สวยงามเหมาะแก่การ
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ให้มีเวทีกลาง ลานอเนกประสงค์ถาวร เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมของชุมชน รวมถึงแบ่ง
ด้านหลังเวทีดังกล่าวเป็นที่ท าการชุมชนด้วย 

๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้เทศบาลพิจารณาส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนริเริ่มรวมกลุ่มและ
สนับสนุนพัฒนาอาชีพให้ต่อไป 
  ๔. โครงการฝึกอบรม อปพร. อยากให้เทศบาลพิจารณาด าเนินการหรือจะพิจารณาก าหนดโครงการ
ในรูปแบบใด เพ่ือให้มีจ านวนสมาชิก อปพร. เพ่ิมข้ึน 
  ๕. ควรให้มีการปรับปรุง ซ่อมบ ารุงเครื่องออกก าลังกาย บริเวณสวนสาธารณะสระหนองเรือ รวมถึง
ติดตั้งใหม่ให้เพียงพอให้บริการประชาชนตามความเหมาะสม 
  ๖. การขยายเขตน้ าประปาให้ครอบคลุม โดยให้กองช่างเทศบาลส ารวจและแจ้งประปาให้ด าเนินงาน
ครอบคลุม 
  ๘. การบริหารจัดการใช้น้ าบาดาลบริเวณสระหนองเรือควรให้มีความชัดเจนในทรัพย์สิน 
  ๙. ให้เทศบาลแก้ไขปัญหาการระบายบริเวณถนนมิตรประชา โดยในเบื้องต้นควรให้ท าการลอกเศษ
วัสดุดินที่อุดทางระบายน้ าออกเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 
 
 
 
 

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


