
  
 

ส�วนที่  3   
สรุปผลการพัฒนาท�องถิ่นในป�ที่ผ�านมา 

 
ผลการพัฒนาท�องถ่ินท่ีผ�านมา 
 

  ผลการพัฒนาท�องถ่ินในป�ท่ีผ�านมาภายใต�แผนพัฒนาเทศบาลตําบลดอนหวาย  ป�งบประมาณ  
2556  นั้น  ในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม�เป,นไปตามแผนเท�าท่ีควร  อันเนื่องมาจากมีแผนงาน
โครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาลประจําป�มีจํานวนมาก  และรายได�ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองและส�วน
ราชการอ่ืนจัดเก็บให�และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจํากัด  ไม�เพียงพอแก�การบริหารให�เป,นไปตามแผนพัฒนา    
ซ่ึงเทศบาลตําบลดอนหวายได�ให�ความสําคัญในการมุ�งเน�นการพัฒนาการแก�ไขป9ญหาความต�องการของ
ประชาชน  ในการให�บริการข้ันพ้ืนฐาน  ระบบไฟฟ;าสาธารณะ  งานสาธารณูปโภค  เช�น  การก�อสร�างถนน  
คสล.  โครงการวางท�อระบายน้ํา  การส�งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน   
 

  เทศบาลตําบลดอนหวาย  ได�ดําเนินการแก�ไขป9ญหาความต�องการของชุมชน  โดยสรุปตาม
ยุทธศาสตร?ดังต�อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร"การพัฒนาการท�องเท่ียว  จํานวน    -   โครงการ 

 สามารถดําเนินการได�    -    โครงการ 

2. ยุทธศาสตร"การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี   จํานวน   47  โครงการ 

 สามารถดําเนินการได�   20    โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล  งบประมาณ  35,920 บาท 
2. โครงการจัดทําเวทีประชาคม งบประมาณ  12,000 บาท 
3. โครงการจัดซ้ือเครื่องโทรสาร  งบประมาณ  15,990  บาท 
4. โครงการจัดซ้ือเก�าอ้ีนวม  จํานวน  50  ตัว  งบประมาณ  49,500  บาท 
5. โครงการจัดซ้ือกล�องถ�ายรูป  งบประมาณ  29,900  บาท    
6. โครงการจ�างเหมาแก�ไขเปลี่ยนแปลงประตูด�านหลังเคาท?เตอร?  งบประมาณ  8,600  บาท 
7. โครงการจัดซ้ือเก�าอ้ีโครงเหล็กพักคอย  4  ท่ีนั่ง  จํานวน  2 ตัว  งบประมาณ  16,600  บาท 
8. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย?สิน  งบประมาณ  1,880  บาท 
9. โครงการจัดทําป;านภาษี  กองคลัง  งบประมาณ  20,000  บาท 
10. โครงการซ้ือเครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง  จํานวน  3  เครื่อง  งบประมาณ  28,050  บาท 
11. โครงการจัดซ้ือจอคอมพิวเตอร?   งบประมาณ  4,950  บาท 
12. โครงการจัดซ้ือป9Jมน้ําหอยโข�ง  จํานวน  3  เครื่อง  งบประมาณ  32,100  บาท 
13. โครงการจัดซ้ือเครื่องเจียรมือไฟฟ;า   งบประมาณ  5,350  บาท 
14. โครงการจัดซ้ือตู�เชื่อมไฟฟ;า  งบประมาณ  10,900  บาท 
15. โครงการจัดซ้ือจัดซ้ือสว�านไฟฟ;า  งบประมาณ  3,459  บาท 
16. โครงการเงินทุนสําหรับการศึกษา  งบประมาณ  16,000  บาท 
17. โครงการจ�ายตามข�อผูกพันบํารุงสันนิบาตฯ  งบประมาณ  16,977  บาท 



  
 

18. โครงการสมทบประกันสังคม   งบประมาณ  183,808  บาท 
19. โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ิน  งบประมาณ  65,920  บาท 
20. โครงการเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน  งบประมาณ  260,320  บาท 

 

 รวมงบประมาณ     818,224   บาท  
 
3. ยุทธศาสตร"เสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป:ญหาความยากจน  จํานวน  1  โครงการ  

สามารถดําเนินการได�     -     โครงการ   

4. ยุทธศาสตร"การอนุรักษ"และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล�อมให�เกิดความสมดุลอย�างย่ังยืน 
 จํานวน   6  โครงการ 

 สามารถดําเนินการได�      1    โครงการ 

 1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาบ�อขยะมูลฝอยให�ได�มาตรฐาน  งบประมาณ  22,000  บาท 

5. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน จํานวน    55   โครงการ   

   สามารถดําเนินการได�    28   โครงการ 
 1. โครงการก�อสร�างถนน คสล.   ( สายแยกบ�านนายลอบ  นันทกลาง – ถนนบาดยางปOาช�าจีน )     
              ชุมชนดอนหวาย หมู�  1  สามัคคี  งบประมาณ   483,500 บาท  
 2. โครงการก�อสร�างถนน คสล. ( สายสามแยกบ�านนางสุพรรณ  พลกลาง–บ�านนางเสง่ียม  คุ�มกลาง )     
              ชุมชนดอนหวาย หมู�  1  สามัคคี  งบประมาณ   175,000 บาท 
 3. โครงการก�อสร�างถนน คสล. ( สายบ�านนายเจียม  ยุงกลาง )  ชุมชนดอนหวาย หมู�  1  สามัคคี        
              งบประมาณ  55,500  บาท 
 4. โครงการก�อสร�างถนน คสล. (สายสามแยกทางหลวง 0267 – บ�านนางวิรัตน?  กําบังกาย ) ชุมชน        
             บุ�งตะแบงพัฒนา    งบประมาณ 50,500  บาท      
 5. โครงการก�อสร�างถนน คสล. (สายสามแยกทางหลวง 0267 – บ�านนายอนุชิต  หนูกลาง ) ชุมชน   
              หนองหวายสามัคคี   งบประมาณ 50,500  บาท           
 6. โครงการก�อสร�างถนน คสล. (สายเข�าบ�าน สท.ธงชัย  วงศ?เค่ียม ) ชุมชนหนองหวายสามัคคี   
              งบประมาณ  19,700 บาท 
 7. โครงการก�อสร�างถนน คสล. (สายแยกบ�านนายนาค  ไท�กลาง – สามแยก รพ.สต.หนองตะครอง )   
              ชุมชนหนองตะครองสันติสุข  งบประมาณ  205,000  บาท 
 8. โครงการก�อสร�างถนน คสล. (สายสามแยกบ�านนางทวี  ดอกกลาง – สามแยกศาลตาปูO ) ชุมชนโนน 
              มะกอกร�วมใจพัฒนา  งบประมาณ  267,000  บาท 
 9. โครงการก�อสร�างถนน คสล. (สายสามแยกบ�านนายณรงค?  แปรงกลาง – แยกถนน คสล. ) ชุมชน 
              บุ�งตะแบงพัฒนา  งบประมาณ   296,500 บาท 
 
 
 



  
 

 10. โครงการก�อสร�างถนน คสล. (สายสามแยกบ�านนายสมบุญ  อุดมชุม – บ�านนางสาว  
       เหรียญ  จุ�มกลาง ) ชุมชนหนองหวายสามัคคี   งบประมาณ   529,000  บาท 
 11. โครงการก�อสร�างถนน คสล. ( สามแยกถนน คสล. – บ�านนายโพธิ์  จูงกลาง ) ชุมชน 
       หนองตะครอง  สันติสุข  งบประมาณ 155,000  บาท        
 12. โครงการก�อสร�างถนน คสล. ในเทศบาล  จํานวน  2  ช�อง  ชุมชนหนองตะครองสันติสุข    
       งบประมาณ  41,500  บาท  
13.  โครงการก�อสร�างถนน คสล. ( สายสามแยกบ�านนายมา – บ�านนายลําไย  วงศ?สามี ) ชุมชน  
      หนองบง  สามัคคี  งบประมาณ   265,000  บาท 

          14. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน  ( บริเวณทางหลวง 2067 (R) ไปบ�านผู�ใหญ�ฉลอง             
      เนียมกลาง ) ชุมชนดอนหวาย หมู� 1 สามัคคี  งบประมาณ  90,000 บาท 
15. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน  (บริเวณทางหลวง 2067 สี่แยกวัดดอนหวาย    
      (R) ไปบ�าน สท.ประยูร  เกิดขจรวิไล ) ชุมชนดอนหวาย หมู� 1 สามัคคี  งบประมาณ   
      90,000 บาท       
16. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน (บริเวณทางหลวง 2067 แยกร�านใบตอง (R)  ไป  
      บ�าน สท.ปรชีา  พยุงกลาง )  ชุมชนดอนหวาย หมู� 1  สามัคคี   งบประมาณ  90,000  บาท 
17. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน (บริเวณทางหลวง  2067 (R) ไปบ�าน 
      ผู�ใหญ�วิไลวรรณ  แย�มกสิกร)  ชุมชนหนองจบกพัฒนา   งบประมาณ  90,000  บาท 
18. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน (บริเวณทางหลวง 2067 สี่แยก รพ.สต. หนอง 
      ตะครอง (R)   ไปบ�านดอนขวาง)  ชุมชนบุ�งตะแบงพัฒนา  งบประมาณ   90,000  บาท 

          19. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน (บริเวณทางหลวง (L) ไปโรงเรียนบ�านดอนหวาย   
      ชุมชนหนองหวายสามัคคี   งบประมาณ  90,000  บาท 
20. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน (บริเวณทางหลวง 2067 (L) ไปบ�านดอนตะแบง)    
      ชุมชนหนองตะครองสันติสุข  งบประมาณ  90,000  บาท 
21. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน  (บริเวณทางหลวง 2067 สี่แยก รพ.สต. หนอง   
      ตะครอง (L)  ไป รพ.สต.หนองตะครอง )  ชุมชนหนองตะครองสันติสุข  งบประมาณ   
      90,000  บาท 
 22. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน  (บริเวณทางหลวง 2067  (R) ไปบ�านผู�ใหญ�ฉลอง          
       เนียมกลาง )  ชุมชนดอนหวาย หมู� 1 สามัคคี   งบประมาณ  90,000  บาท 
 23. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน  (ช�วงแบ�งเขต หมู� 5 และหมู� 7 )  ชุมชนโนนมะ  
       กองร�วมใจพัฒนา    งบประมาณ  90,000  บาท 
 24. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน  (แยกถนนมิตรภาพ  ป9Jมขาวแดง )  ชุมชน 
       หนองบงสามัคคี  งบประมาณ  90,000  บาท 
 25. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน (ช�วงแบ�งเขต หมู� 6 กับหมู� 7 ) งบประมาณ    
       90,000  บาท 
 26. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน  (แยกถนนมิตรภาพ กม. 16)  ชุมชนหนองบง 
       สามัคคี  งบประมาณ  90,000  บาท 
 27. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน  (แยกแบ�งเขต หมู� 3 กับหมู� 7 ข�างบ�านพ�อเลื่อน )   
       งบประมาณ  90,000  บาท 



  
 

   28. โครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�าน  (ช�วงแบ�งเขต หมู� 3 กับหมู� 7 หอพังสูง )    
         งบประมาณ  90,000  บาท 
 

   รวมงบประมาณ  3,943,700   บาท 
 
6. ยุทธศาสตร"สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข     จํานวน  31  โครงการ 

 สามารถดําเนินการได�    25   โครงการ  
 1. โครงการจ�างนักเรียน/นักศึกษาทํางาน  งบประมาณ 58,000 บาท 
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลดอนหวาย งบประมาณ   105,000  บาท 
 3. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค?ป;องกันแก�ไขป9ญหาลดอุบัติเหตุจราจรช�วงเทศกาลวันสําคัญ  
    งบประมาณ  102,257  บาท 
 4. โครงการจ�างเหมาขุดและกลบท่ีท้ิงขยะ  งบประมาณ  20,000 บาท 
 5. โครงการฝVกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข  งบประมาณ   179,500  บาท 
 6. โครงการส�งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุประจําป�  2556  งบประมาณ  85,200  บาท 
 7. โครงการอนามัยแม�และเด็ก   งบประมาณ  32,500  บาท 
 8. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน หมู� 1-7   งบประมาณ   70,000 บาท 
 9. โครงการจัดหารายได�เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณะกุศลและให�ความช�วยเหลือประชาชนตามภารกิจ  
    ของเหล�ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา   งบประมาณ  20,000 บาท             
 10. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ   งบประมาณ  78,465  บาท 
 11. โครงการจัดการแข�งขันกีฬาประชาชน    งบประมาณ  190,144   บาท 
 12. โครงการวันผู�สูงอายุเทศบาล   งบประมาณ  68,150  บาท 
 13. โครงการค�าใช�จ�ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต�าง ๆ    งบประมาณ  417,018  บาท 
 14. โครงการรถรับส�งเด็กเล็กของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนหวาย  งบประมาณ  36,753.40  บาท 
 15. โครงการศึกษาแหล�งเรียนรู�นอกสถานศึกษา  งบประมาณ  15,010  บาท 
 16. โครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบ�านดอนหวายและโรงเรียนบ�านโนนมะกอก  งบประมาณ      
      267314.64  บาท 
 17. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนหวาย   งบประมาณ  103,937  บาท 
 18. โครงการอุดหนุนให�กับโรงเรียนบ�านดอนหวาย  ค�าอาหารกลางวัน  งบประมาณ  233,600 บาท

 19. โครงการอุดหนุนให�กับโรงเรียนบ�านโนนมะกอก  ค�าอาหารกลางวัน  งบประมาณ 158,600 บาท  
20. โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ�านดอนหวาย  โครงการเยาวชนผู�บําเพ็ญประโยชน?  งบประมาณ     
      43,000 บาท 
21. โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ�านดอนหวาย  โครงการแข�งขันกีฬาเยาวชนตําบลดอนหวาย       
     งบประมาณ   9,000  บาท 
22. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนหวาย  งบประมาณ  152,932  บาท 
23. โครงการเบ้ียยังชีพผู�ปOวยเอดส?  งบประมาณ 12,000  บาท  
 

 รวมงบประมาณ  2,448,381.04   บาท 



  
 

7. ยุทธศาสตร"น้ําแก�จน จํานวน    -   โครงการ  

สามารถดําเนินการได�    -    โครงการ   

8. ยุทธศาสตร"การพัฒนาเกษตรอินทรีย"     จํานวน   5  โครงการ  

สามารถดําเนินการได�    -     โครงการ   

จากผลการดําเนินงานท่ีผ�านมาสามารถสรุปผลดังนี้ 
 

 1.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   ส�วนใหญ�ในแผนพัฒนาตําบลในป�ท่ีผ�าน
มาได�จัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมไว�จํานวนมากครอบคลุมงานทุกด�าน   โดยได�จัดลําดับความสําคัญ
เร�งด�วนและได�คํานึงถึงรายได�ท่ีเทศบาลได�รับทําให�เชิงปริมาณการนําแผนพัฒนาไปสู�การปฏิบัติจึงสามารถ
ดําเนินการได�ร�อยละ  51.039 
 2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ   จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
ในพ้ืนท่ีส�วนใหญ�มีความพึงพอใจท่ีเทศบาลได�ดําเนินงานตามโครงการ   และกิจกรรมส�วนใหญ�ทุกโครงการมี
คุณภาพ   ทําให�ประชาชนได�รับความสะดวกสบายมีความเป,นอยู�ดียิ่งข้ึน 
 
 


