
 























คำนำ 

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับ
ผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพ่ือวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้
บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาใน
อนาคต 

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการ
ติดตามผลการดำเนินโครงการในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านการเมืองการบริหาร เพ่ือวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร แล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาเทศบาลในปีต่อไป 

การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของเทศบาลตำบลสูงเนินฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทำ
ให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์สำหรับคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจบริหารจัดการ
ทรัพยากรและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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ประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน 

คำนำ 

ส่วนที ่ 1 บทนำ 

ส่วนที ่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา 

ส่วนที ่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 3.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.2 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

3.3 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

3.4 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

3.5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติฯ 

3.6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.7 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ส่วนที ่ 4  สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที ่ 5 แบบประเมินผลบัญชีครุภัณฑ์ 

ส่วนที ่6 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

ภาคผนวก 

 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1   
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสูงเนินจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเ นิน              
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณ ในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนินตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนา และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผล                  
การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที ่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลสูงเนิน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                   
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์                   
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้               
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
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พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียใน
เทศบาลตำบลสูงเนินให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง และเร่ง
รีบดำเนินการ สิ ่งเหล่านี ้จะถูกค้นพบเพื ่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยการติดตาม                     
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสูงเนินซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ              
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลตำบลสูงเนินที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเทศบาลตำบลสูงเนินหรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น มีอำนาจหน้าที ่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธ ีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                     
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นเพื ่อให้ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น                          
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และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนินที่สภาเทศบาลตำบลสูงเนินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก 
จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นของเทศบาลตำบลส ู งเนิน                    
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารเพ่ือดำเนินการต่อไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นของเทศบาลตำบลส ู งเนิน                          
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลสูงเนิน  ดังนี้ 
  2.1  การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร                 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
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  2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก           
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งสว่น
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น ค่าร้อยละ เป็นต้น และหรือใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่เทศบาลตำบลสูงเนิน 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลสูงเนิน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน             
เชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสูงเนินต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหาร
เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสูงเนิน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสูงเนินหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสูงเนินมีอำนาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเสนอ
ต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนินและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลสูงเนิน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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นายกเทศมนตรี
ตำบลสูงเนิน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นของ 

เทศบาลตำบล 
สูงเนิน 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผนฯ 
เทศบาลตำบลสูงเนิน 

นายกเทศมนตรี
ตำบลสูงเนิน 

สภาเทศบาล
ตำบลสูงเนิน 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

นายกเทศมนตรี
ตำบลสูงเนิน 

 

ประกาศผลกา รต ิ ดต ามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในเทศบาลตำบลสูงเนิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่ว ันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นด ังกล ่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
คณะกรรมการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา สภาเทศบาล นายกเทศมนตร ี คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.3/2931 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการทีค่ณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนินใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เคร ื ่องม ือการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น ได ้แก ่  แบบสอบถาม ( Questionnaires)                                
แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลสูงเนินรวมถึง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้
กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสูงเนินกำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1  กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบล               
สูงเนินอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามกรอบท่ีระเบียบกำหนด 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
ต่อนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินตามระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม 
  1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  1.3  ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหร ับการดำเน ินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในเทศบาลตำบลสูงเนินมาปฏิบัติงาน 
  1.4  ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา  
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  1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสูงเนินซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต               
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลสูงเนินทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอสูงเนิน
และจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสูงเนิน  กำหนด
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลสูงเนิน  
    2) เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์เอกสารแผนและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    3) กรรมวิธ ีหร ือว ิธ ีการต่าง ๆ  เช ่น การลงสำรวจพื ้นที ่หม ู ่บ ้านที ่ต ั ้งโครงการจริง                      
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลสูงเนินเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสูงเนิน  กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
  3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล              
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน 
ชุมชนบ้านหันสามัคคี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี            
(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
เป็นต้น 
  3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview)  ซึ ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธ ีร ีตอง                      
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลสูงเนินใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสูงเนินมีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนใน
ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลสูงเนิน 
      3.4  การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ                 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลสูงเนิน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนินจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
      3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์            
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล
ตำบลสูงเนินสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข
และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลสูงเนินแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ               
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลสูงเนินเกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน 
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ส่วนที่ 2   
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ย้อนหลัง พ.ศ. 2559-2563 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
        1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
      2) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนให้เข้มแข็งควบคู่กับการ
รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
       จุดมุ่งหมายที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
       จุดมุ่งหมายที่ 4  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
       จุดมุ่งหมายที่ 5 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองให้มี
คุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน 
       จุดมุ่งหมายที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงานเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกจิให้แก่ประชาชน 
       จุดมุ่งหมายที่ 7 พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
       3) แผนงาน ประกอบด้วย 
        แผนงานที่ 1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        แผนงานที่ 2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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        แผนงานที่ 3  แผนงานการศึกษา 
        แผนงานที่ 4  แผนงานสาธารณสุข 
        แผนงานที่ 5  แผนงานเคหะและชุมชน 
        แผนงานที่ 6  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        แผนงานที่ 7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
        แผนงานที่ 8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        แผนงานที่ 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        แผนงานที่ 10  แผนงานการพาณิชย์ 
        แผนงานที่ 11  แผนงานงบกลาง         
         4) วิสัยทัศน์  
        “สูงเนินน่าอยู่ สู ่ชุมชนเข้มแข็ง รวมแรงเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 
คุณภาพชีวิตดี มีหลักธรรมาภิบาล” 

          1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

ปีงบประมาณ 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจริง 

จำนวน 
    โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 

2559 63 9,644,431 39 4,643,049.87 
2560 79 5,377,180 57 8,427,462.11 
2561 68 51,066,749 45 3,363,282.57 
2562 79 56,347,535 55 7,968,269.16 
2563 98 86,928,735 71 45,676,012.06 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็น
จะต้องมีการวางแผน และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ื อ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื ่อนการพัฒนาเพื ่อการสร้างและรักษาไว้ซึ ่งผลประโยชน์แห่ งชาติและบรรลุ           
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม                  
ซึ ่งย ุทธศาสตร์ชาติที ่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต ่อจากนี ้ไปจะประกอบด้วย                           
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 

สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ                  

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ 

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานรากการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับ

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพื ้นที ่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน                

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงานและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำเน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6) ปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการ 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลง

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว มีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ 
12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไปพิจารณาจาก
การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุ ดอ่อนของ
ประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผล
ได้ในระยะเวลา 5 ปีแรก ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คำนึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
ต่อเนื ่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั ้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12                
จึงกำหนดให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้  ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 วางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่

ดีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง ที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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1.2  เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข็มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้

1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่ได้ 

1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน               
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน             
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับ               
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
นำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า 

2. เป้าหมายรวม 
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดีและ

เพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย

อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 
                      และยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
                      ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 :  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 :  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอารยธรรม Logistic และการค้าชายแดนเชื่อมโยงกลุ่ม
อาเซียน” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก  
  2.  ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม และการค้าชายแดน  

3.  พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
วิสัยทัศน์  "โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่

อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนใน

พ้ืนที่ 
4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  วิสัยทัศน์  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” 
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  พันธกิจ 
  ปฏิบัติภารกิจอำนาจหน้าที ่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540               
(และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 
พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง          
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้าหมายการพัฒนา 
  1. ประชาชนมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
  2. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
  4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5. ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
  6.  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
  7. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
  8. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 
  9. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
  11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  12. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเกษตร 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
  8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 
 วิสัยทัศน์  
 “สูงเนินน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง รวมแรงเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด คุณภาพชีวิตดี  
      มีหลักธรรมาภิบาล” 
   ยุทธศาสตร์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   
   เป้าประสงค์ 
  1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานเหมาะกับการอยู่อาศัยของประชาชนในท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนให้เข้มแข็งควบคู่กับการรักษาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป   

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข  
5. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองให้มีคุณภาพท่ีดีอย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงานเพ่ิมรายได้ สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน 
7. พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรมเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
   จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
   อำเภอสูงเนินมีความเป็นทั้งเมืองอุตสาหกรรมและเมืองเกษตรกรรมควบคู่กันไป  ซึ่งเทศบาล
ตำบล สูงเนินเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลักของอำเภอสูงเนิน 
จึงทำให้มีท้ังความเจริญเกิดขึ้นพร้อมๆ กันกับปัญหา เมื่อเป็นเช่นนี้ แนวทางในการที่จะพัฒนาควบคู่กับการแก้ปัญหา 
จะต้องเริ่มที่คน ปัญหาเกิดขึ้นเพราะคนก็ต้องแก้ที่คน เมื่อคนมีความรู้ความเข้าใจในทุกๆ เรื่องมากขึ้นก็จะทำให้
บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะพัฒนาให้มีความเจริญต่อไป โดยจะมีทำให้ระบบต่างๆ มีการพัฒนาและ
เป็นไปตามขั้นตอนขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ที่มีความผันผวน
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทศบาลตำบลสูงเนิน จึงมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ “พัฒนาคน พัฒนาเมือง พัฒนาระบบ” 
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รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1) , (ฉบับที ่2)

(ฉบับที ่3) (ฉบับที ่4) และ (ฉบับที ่5) ของเทศบาลต าบลสูงเนิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) , (ฉบับท่ี 2), 

(ฉบับท่ี 3) (ฉบับท่ี 4) และ (ฉบับท่ี 5) ของเทศบาลต าบลสูงเนิน เป็นแผนท่ีจัดท าข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์

การพัฒนาออกเป็น  7 ด้าน แต่ละด้านมีจ านวนโครงการและงบประมาณท่ีระบุในแผน ดังน้ี

จ านวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี

พ.ศ. จ านวนโครงการ ร้อยละ จ านวนงบประมาณ ร้อยละ

2561 68 18.28        51,066,749          16.09              

2562 79 21.24        56,347,535          17.75              

2563 98 26.34        86,928,735          27.38              

2564 69 18.55        68,332,300          21.53              

2565 58 15.59        54,779,800          17.26              

รวม 372 100.00      317,455,119         100.00             

ขั้นตอนและวิธีการการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และเพ่ิมเตมิ
 (ฉบับที ่1) (ฉบับที ่2) (ฉบับที ่3) (ฉบับที ่4) และ (ฉบับที ่5)

วงจรของการบริหารเชงิกลยุทธ์

ก าหนดวิสัยทัศน์

ติดตามและประเมินผล

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

จัดท าแผนพัฒนา

วิเคราะห์สถานการณ์

ก าหนดและจัดล าดับประเด็น
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จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผล เป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือหลังจากท่ีได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นท่ีจะต้องมีการติดตาม

และประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) , (ฉบับท่ี 2) (ฉบับท่ี 3) (ฉบับท่ี 4) และ (ฉบับท่ี 5) ของเทศบาลต าบลสูงเนิน 

เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากท่ีได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ท้ังน้ี เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28,29  ซ่ึงได้ก าหนดไว้ว่า "ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ัง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ส าหรับก าหนดแนวทาง วิธีการและให้ด าเนิน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน

ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย

ปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บทสรุป

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1),(ฉบับท่ี 2),(ฉบับท่ี 3)

(ฉบับท่ี 4) และ (ฉบับท่ี 5) ของเทศบาลต าบลสูงเนิน เป็นแผนท่ีจัดท าข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

งานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

ต าบลสูงเนิน โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ

ศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการเมืองการบริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 1) , (ฉบับท่ี 2) ,(ฉบับท่ี 3) (ฉบับท่ี 4) และ (ฉบับท่ี 5) ของเทศบาลต าบลสูงเนิน ในคร้ังน้ีเป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 

ส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
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2561 2562 2563 2564 2565

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 24 33 13 2 88 23.66

2. การพัฒนาด้านการศึกษา 12 11 22 18 19 82 22.04

3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 6 5 5 5 27 7.26

4. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 7 6 5 5 5 28 7.53

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 2 6 4 4 19 5.11

6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 4 6 4 4 20 5.38

7. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 22 26 21 20 19 108 29.03

68 79 98 69 58 372 100.00

2561 2562 2563 2564 2565

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 16,792,535          18,577,535        30,788,935          16,972,500        2,960,000         86,091,505        27.12         

2. การพัฒนาด้านการศึกษา 11,213,400          11,305,000        14,319,800          12,639,800        12,149,800        61,627,800        19.41         

3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 840,000              840,000            690,000              690,000            690,000            3,750,000         1.18          

4. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 17,311,814          16,790,000        17,830,000          18,930,000        20,030,000        90,891,814        28.63         

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1,620,000            120,000            17,720,000          15,420,000        15,420,000        50,300,000        15.84         

6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 300,000              650,000            1,420,000            320,000            320,000            3,010,000         0.95          

7. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 2,989,000            8,065,000          4,160,000            3,360,000         3,210,000         21,784,000        6.86          

51,066,749          56,347,535        86,928,735          68,332,300        54,779,800        317,455,119      100.00       

จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี

จ านวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี

รวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รวม

รวม

จ านวนงบประมาณ
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ร้อยละ
จ านวนโครงการ

รวม
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ขั้นตอนและวิธีการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1) (ฉบับที ่2) (ฉบับที ่3) (ฉบับที ่4) และ (ฉบับที ่5)

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายใน

สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผล เสนอ

เสนอ

เสนอ เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ธันวาคม

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
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3.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับถนน สะพาน ทางเท้า ไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้้า และส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ 

ภายในเขตเทศบาลต้าบลสูงเนินให้มีมาตรฐานและเพียงพอ

          3.1.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

                  จ้านวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ รวม ร้อยละ

2561 2562 2563 2564 2565

1. ส้านักปลัดเทศบาล 1 - - - - 1 1.14

2. กองคลัง  -  -  - - -  - 0.00

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม - -  - - -  - 0.00

4. กองช่าง 15 24 33 13 2 87 98.86

5. กองการศึกษา - - - - - - 0.00

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  -  -  - - -  - 0.00

7. กองสวัสดิการสังคม  -  -  - - -  - 0.00

รวม 16 24 33 13 2 88 100.00

จ้านวนโครงการ
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                  จ้านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง

ร้อยละ

ปี 2564

1. ส้านักปลัดเทศบาล -                       

2. กองคลัง -                       

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม -                       

4. กองช่าง 30.77                    

5. กองการศึกษา -                       

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ -                       

7. กองสวัสดิการสังคม -                       

รวม 30.77                    

                  จ้านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

2561 2562 2563 2564 2565

1. ส้านักปลัดเทศบาล 89,000         - - - - 89,000             0.10                      

2. กองคลัง  -  -  - - -  - -

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม - -  - - - - -

4. กองช่าง 16,703,535   18,577,535   30,788,935   16,972,500   2,960,000     86,002,505       99.90                    

5. กองการศึกษา - - - - - -                        -                       

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  -  -  - - -  - -                       

7. กองสวัสดิการสังคม  -  -  - - -  - -                       

รวม 16,792,535    18,577,535    30,788,935    16,972,500    2,960,000     86,091,505       100.00

จ้านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง ปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

-

-

-

4

ส่วนราชการ

ส่วนราชการ รวม ร้อยละ

-

-

-

4

จ้านวนงบประมาณ
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                  จ้านวนงบประมาณท่ีใช้จริง

ร้อยละ

ปี 2564

1. ส้านักปลัดเทศบาล -                       

2. กองคลัง -                       

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม -                       

4. กองช่าง 39.20                    

5. กองการศึกษา -                       

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ -                       

7. กองสวัสดิการสังคม -                       

รวม 39.20                    

        3.1.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

                 การน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยรวม ดังน้ี  มีการ

ก่อสร้างถนนซอยในเขตเทศบาล พร้อมกับการก่อสร้างและปรับปรุง ระบบระบายน้้า ซ่ึงช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการระบายน้้ามีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะผู้ท่ี ใช้เส้นทางสัญจรไป – มา มีการขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้าให้ประชาชน

        3.1.3 บทสรุป

                 การน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1),(ฉบับท่ี 2),(ฉบับท่ี 3) (ฉบับท่ี 4 ) 

และ (ฉบับท่ี 5) ของเทศบาลต้าบลสูงเนิน ไปสู่การปฏิบัติช่วงระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 25634 พบว่า สามารถน้าโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 4 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 30.77 ของปี 2564 (จากจ้านวน 13 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปท้ังส้ิน  6,652,527 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.20 ของปี 2564 (จากจ้านวน 16,972,500 บาท)

                 การด้าเนินการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ 2564 สามารถด้าเนินการได้ 4 โครงการ จาก 13 โครงการ  ถือว่าด้าเนินการยังท้าได้

ไม่มาก เน่ืองจากส่วนใหญ่เทศบาลต้าบลสูงเนินมีงบประมาณจ้ากัดต้องด้าเนินการในส่วนท่ีจ้าเป็นและส้าคัญก่อน อีกท้ังการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต้าบลสูงเนิน

ได้ด้าเนินการเพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนค่อนข้างครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีแล้ว

-                                                                                                                        

6,652,527.00                                                                                                           

-                                                                                                                        

-                                                                                                                        

-                                                                                                                        

6,652,527.00                                                                                                           

ส่วนราชการ
จ้านวนงบประมาณท่ีใช้จริง ปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

-                                                                                                                        

-                                                                                                                        
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง

laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 

ซอย 7 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา

2,200,000 ไม่ได้ตั งงบ กองช่าง

2. ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงถนนมิตรสัมพันธ์

 ซอย 9 ถึง ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 7 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา

2,350,000 ไม่ได้ตั งงบ กองช่าง

2 4,550,000

   แผนงานเคหะและชุมชน

1. ขยายเขตติดตั งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตประปา 400,000 100,000 100,000 ด้าเนินการ 527 99,473 กองช่าง

1 400,000 100,000 100,000 527 99,473

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมิตรสัมพันธ์

 ซอย 6 ชุมชนญาติเจริญ กม.2

1,850,000 ไม่ได้ตั งงบ กองช่าง แก้ไขแผนครั งท่ี 5/2564

1 1,850,000 ไม่ได้ต้ังงบ

   แผนงานเคหะและชุมชน

1.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณเกาะกลางถนนมิตร

สัมพันธ์ ตั งแต่สะพานลอยหน้าโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ ถึง

ส่ีแยกไฟแดงวัดป่าสูงเนิน

4,500,000 4,500,000 4,500,000 ด้าเนินการ 4,500,000 0 กองช่าง 30 ก.ย.64 กันเงินท่ียังมิได้

ก่อหนี ผูกพัน

1 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1),(ฉบับท่ี 2),(ฉบับท่ี 3) (ฉบับท่ี 4) และ (ฉบับท่ี 5) ประจ าปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

หมายเหตุแผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564

ต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง

laas laas ท่ีรับผิดชอบ

หมายเหตุแผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564

ต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ

1.ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย

 7/9 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา

1,910,000 ไม่ได้ตั งงบ กองช่าง

2. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย

 6 ต่อจากถนนเดิมถึงสะพานคอนกรีต ชุมชนโนนค่า-ออมสิน

สามัคคี

394,000 ไม่ได้ตั งงบ กองช่าง

3. ก่อสร้างขยายไหล่ทางทั งสองข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

เทศบาล 2 ซอย 4 ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์

454,000 454,000 454,000 ด้าเนินการ 454,000 0 กองช่าง 30 ก.ย.64 กันเงินท่ียังมิได้

ก่อหนี ผูกพัน

4. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 1 

ซอย 6 ช่วงด้านข้างโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ชุมชนโนน

ค่า-ออมสินสามัคคี

256,000 ไม่ได้ตั งงบ กองช่าง

5. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 16

 ซอยหมู่บ้านเวินทอง ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ

500,000 ไม่ได้ตั งงบ กองช่าง

6. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 16

 ซอยมิตรสัมพันธ์ 1 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ

160,000 ไม่ได้ตั งงบ กองช่าง

7. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 16

 ซอยมิตรสัมพันธ์ 2 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ

300,500 ไม่ได้ตั งงบ กองช่าง

7 3,974,500 454,000 454,000 454,000 0

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

ตะกอน ถนนมิตรสัมพันธ์ซอย 7 ช่วงจากแยกถนนมิตรสัมพันธ์ 

ถึงทางแยกซอยประปา 2 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา

1,698,000 1,698,000 1,698,000 ด้าเนินการ 1,698,000 0 กองช่าง      ตั งจ่ายรายการใหม่ --  

 30 ก.ย.64 กันเงินท่ียังมิได้

ก่อหนี ผูกพัน

1 1,698,000 1,698,000 1,698,000 1,698,000 0

13 16,972,500 6,752,000 6,752,000 6,652,527 99,473
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                 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา เป็นยุทธศาสตร์ท่ีส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ท้ังระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม

และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชนโดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการกีฬาทุกระดับ ท้ังระดับนักเรียน เยาวชน

และประชาชน เพ่ือความเป็นเลิศ เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนกีฬาพ้ืนบ้าน ส่งเสริมกีฬาเพ่ือสร้างสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการ

ปรับปรุงสนามกีฬาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พร้อมกับฟ้ืนฟูและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

        3.2.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

                  จ้านวนโครงการตามแผนพัฒนา

รวม

2561 2562 2563 2564 2565

1. ส้านักปลัดเทศบาล 1 1 1 1 1 5 6.10                

2. กองคลัง  -  -  -  -  -  - -                 

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  -  -  -  -  -  - -                 

4. กองช่าง  -  -  -  -  -  - -                 

5. กองการศึกษา 11 10 21 17 18 77 93.90              

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  -  -  -  -  -  - -                 

7. กองสวัสดิการสังคม  -  -  -  - -                 -                 

รวม 12 11 22 18 19 82.00              100

จ้านวนโครงการ
ร้อยละ

3.2  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ส่วนราชการ
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                  จ้านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง

ร้อยละ

ปี 2564

1. ส้านักปลัดเทศบาล 5.56                

2. กองคลัง -                 

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม -                 

4. กองช่าง -                 

5. กองการศึกษา 38.89              

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ -                 

7. กองสวัสดิการสังคม -                 

รวม 44.44

                  จ้านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ

2561 2562 2563 2564 2565

1. ส้านักปลัดเทศบาล 120,000             120,000             120,000             120,000             120,000             600,000           0.97                

2. กองคลัง  -  -  -  -  -  - -                 

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  -  -  -  -  -  - -                 

4. กองช่าง  -  -  -  -  -  - -                 

5. กองการศึกษา 11,093,400        11,185,000        14,199,800        12,519,800        12,029,800        61,027,800       99.03              

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  -  -  -  -  -  - -                 

7. กองสวัสดิการสังคม  -  -  -  -  -  - -                 

รวม 11,213,400        11,305,000        14,319,800        12,639,800        12,149,800        61,627,800       100.00             

จ้านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง ปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

1

-

-

-

จ้านวนงบประมาณ
รวม ร้อยละ

7

-

ส่วนราชการ

-

8
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                  จ้านวนงบประมาณท่ีใช้จริง

ร้อยละ

ปี 2564

1. ส้านักปลัดเทศบาล 0.77                

2. กองคลัง -                 

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม -                 

4. กองช่าง -                 

5. กองการศึกษา 64.11              

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ -                 

7. กองสวัสดิการสังคม -                 

รวม 64.88              

        3.2.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

                 การน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาไปปฏิบัติ เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีย่ิงข้ึนด้วยการพัฒนาระบบการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและประเพณีท้องถ่ิน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ถือเป็นนโยบายท่ีผู้บริหารเทศบาลต้าบล

สูงเนินให้ความส้าคัญเป็นอย่างย่ิง ท้ังน้ีเพ่ือต้องการให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

        3.2.3 บทสรุป

                 การน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4 ) ของเทศบาลต้าบลสูงเนิน

ไปสู่การปฏิบัติช่วงระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 พบว่า สามารถน้าโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้  8  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของปี 2564

(จากจ้านวน 18 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปท้ังส้ิน  8,200,342.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.88 ของปี 2564 (จากจ้านวน 12,639,800 บาท)

                 เน่ืองจากในห้วงปีงบประมาณ พ .ศ.2564 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงท้าให้ไม่สามารถจัดโครงการท่ีมีการรวมตัว

กันของบุคคลได้ จ้านวน 7 โครงการ ได้แก่ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีฯ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีกินเข่าค้่า งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี จัดการแข่งขัน

กีฬาชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คน และพัฒนาทักษะและความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล

8,200,342.04                                                                                                                                       

-                                                                                                                                                    

-                                                                                                                                                    

8,103,142.04                                                                                                                                       

-                                                                                                                                                    

ส่วนราชการ
จ้านวนงบประมาณท่ีใช้จริง ปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

97,200                                                                                                                                               

-                                                                                                                                                    

-                                                                                                                                                    
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง

laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1. โครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจน ด้วยการจ้างนักเรียน/ 120,000 20,000  โอนเพ่ิม 100,000 120,000 ด าเนินการ 97,200 22,800 ส านักปลัด

นักศึกษาท างานพิเศษในช่วงปิดภาคการศึกษา

1 120,000 20,000 120,000 97,200 22,800

    แผนงานการศึกษา

1. อาหารกลางวัน (สพฐ.) 6,000,000 5,540,000 5,540,000 ด าเนินการ 5,199,340 340,660 กองการศึกษา ก่อหน้ีผูกพัน 11,640

2. อาหารกลางวัน (ศพด.) 300,000 205,800 205,800 ด าเนินการ 167,660 38,140 กองการศึกษา

3. อาหารเสริมนม (สพฐ) 3,000,000 2,653,937

4. อาหารเสริมนม (ศพด.) 120,000 80,480

5. ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบล

สูงเนิน

102,000 71,400 71,400 ด าเนินการ 56,100 15,300 กองการศึกษา

6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลสูงเนิน

67,800 47,460 47,460 ด าเนินการ 37,290 10,170 กองการศึกษา

7. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบล

สูงเนิน

50,000 20,000 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 20,000 กองการศึกษา

8. เฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ า 30,000 ไม่ได้ต้ังงบ กองการศึกษา

9. งานวันเด็กแห่งชาติ 350,000 350,000 โอนลด 330,000 20,000 ด าเนินการ 18,592 1,408 กองการศึกษา

9 10,019,800 8,969,077 8,639,077.00 7,704,703.04 934,373.96

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. งานประเพณีสงกรานต์ 450,000 30,000 โอนลด 30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 0 0 กองการศึกษา

2. งานประเพณีลอยกระทง 400,000 400,000 400,000 ด าเนินการ 398,439 1,561 กองการศึกษา

3. งานประเพณีกินเข่าค่ า 300,000 30,000 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 30,000 กองการศึกษา

4. งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี 50,000 20,000  โอนลด 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 0 0 กองการศึกษา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1),(ฉบับท่ี 2),(ฉบับท่ี 3) (ฉบับท่ี 4) และ (ฉบับท่ี 5) ประจ าปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564

หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ

ด าเนินการ
2,225,721.04 508,695.96

กองการศึกษา ก่อหน้ีผูกพัน 359,366.72
2,734,417
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง

laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564

หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ

5. จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 400,000 30,000 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 30,000 กองการศึกษา

6. การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คน 200,000 30,000 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 30,000 กองการศึกษา

7. พัฒนาทักษะและความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล 200,000 ไม่ได้ต้ังงบ กองการศึกษา

7 2,000,000 540,000 490,000             398,439 91,561

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลบริเวณพ้ืนท่ีอาคารเอนกประสงค์หน้า

ส านักงานเทศบาลต าบลสูงเนิน

500,000 500,000 500,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 500,000 กองการศึกษา

1 500,000 500,000 500,000 0 500,000

18 12,639,800 10,029,077 9,749,077 8,200,342.04 1,548,734.96
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3.3  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

                 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข เป็นยุทธศาสตร์ท่ีจัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชนสู่การมีสุขภาพท่ีดี (คุ้มครองผู้บริโภค/

การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุขโดยส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.))

ให้ท้างานอย่างมีคุณภาพและขวัญก้าลังใจท่ีดี

        3.3.1  การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

                  จ้านวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ รวม

2561 2562 2563 2564 2565

1. ส้านักปลัดเทศบาล  -  -  -  -  -  -  -

2. กองคลัง  -  -  -  -  -  -  -

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 6 6 5 5 5 27 100

4. กองช่าง  -  -  -  -  -  -  -

5. กองการศึกษา  -  -  -  -  -  -  -

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  -  -  -  -  -  -  -

7. กองสวัสดิการสังคม  -  -  -  -  -  -  -

รวม 6 6 5 5 5 27 100

จ้านวนโครงการ
ร้อยละ
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                  จ้านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง

ร้อยละ

ปี 2564

1. ส้านักปลัดเทศบาล -                  

2. กองคลัง -                  

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 20.00               

4. กองช่าง -                  

5. กองการศึกษา -                  

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ -                  

7. กองสวัสดิการสังคม -                  

รวม 20.00               

                  จ้านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ รวม

2561 2562 2563 2564 2565

1. ส้านักปลัดเทศบาล  -  -  -  -  -  - -                  

2. กองคลัง  -  -  -  -  -  - -                  

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 840,000              840,000              690,000              690,000              690,000            3,750,000         100.00             

4. กองช่าง  -  -  -  -  -  - -                  

5. กองการศึกษา  -  -  -  -  -  - -                  

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  -  -  -  -  -  - -                  

7. กองสวัสดิการสังคม  -  -  -  -  -  -  -

รวม 840,000              840,000              690,000              690,000              690,000            3,750,000         100.00             

จ้านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง ปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

-

-

1

-

-

-

-

จ้านวนงบประมาณ

1

ส่วนราชการ

ร้อยละ
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                  จ้านวนงบประมาณท่ีใช้จริง

ร้อยละ

ปี 2564

1. ส้านักปลัดเทศบาล -                  

2. กองคลัง -                  

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 14.09               

4. กองช่าง -                  

5. กองการศึกษา -                  

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ -                  

7. กองสวัสดิการสังคม -                  

รวม 14.09               

        3.3.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

                 ส้าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจและความต้องการ

ของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการและการประกันสุขภาพให้มีคุณภาพท่ัวถึงและมีความเป็นธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างการมี

ส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน รวมตลอดถึงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้คนในเขตเทศบาลต้าบลสูงเนินมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงข้ึน

        3.3.3 บทสรุป

                 การน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลต้าบลสูงเนิน  ไปสู่การปฏิบัติช่วงระหว่าง

วันท่ี 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 พบว่า สามารถน้าโครงการ/กิจกรรม ไปปฏิบัติได้  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20  ของปี 2564 (จากจ้านวน 5 โครงการ) 

มีการใช้งบประมาณไปท้ังส้ิน  97,211 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.09 ของปี 2564 (จากจ้านวน 690,000 บาท) ส้าหรับโครงการท่ีไม่ได้ด้าเนินการ มีจ้านวน 2 โครงการ เน่ืองจากการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ส่วนราชการ
จ้านวนงบประมาณท่ีใช้จริง ปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

-                                                                                                                                                        

-                                                                                                                                                        

97,211.00                                                                                                                                               

-                                                                                                                                                        

-                                                                                                                                                        

-                                                                                                                                                        

-                                                                                                                                                        

97,211.00                                                                                                                                               
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง

laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

    แผนงานสาธารณสุข

1. ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกแบบบูรณาการ 150,000 ไม่ได้ต้ังงบ

2. ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 50,000 ไม่ได้ต้ังงบ

3.สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 

สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

110,000 110,000 110,000 ด าเนินการ 97,211 12,789 กองสาธารณสุขฯ

3 310,000 110,000 110,000 97,211 12,789

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1. ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 100,000 50,000 50,000 ไม่ด าเนินการ 0 50,000 กองสาธารณสุขฯ

1 100,000 50,000 50,000 0 50,000

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

    แผนงานสาธารณสุข

1. อุดหนุนชุมชนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

280,000 280,000 0 ไม่ด าเนินการ 0 280,000 กองสาธารณสุขฯ

1 280,000 280,000 280,000 0 280,000

5 690,000 440,000 440,000 97,211 342,789

คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1),(ฉบับท่ี 2),(ฉบับท่ี 3) (ฉบับท่ี 4) และ (ฉบับท่ี 5) ประจ าปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564

หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม
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3.4  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

                   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม เป็นยุทธศาสตร์เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับการดูแลด้านสวัสดิการสังคม ให้มีคุณภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

โดยการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเช้ือ HIV

                  จ้านวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ รวม ร้อยละ

2561 2562 2563 2564 2565

1. ส้านักปลัดเทศบาล  -  -  -  -  -  -  -

2. กองคลัง  -  -  -  -  -  -  -

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  -  -  -  -  -  -  -

4. กองช่าง  -  -  -  -  -  -  -

5. กองการศึกษา  -  -  -  -  -  -  -

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  -  -  -  -  -  -  -

7. กองสวัสดิการสังคม 7 6 5 5 5 28 100

รวม 7 6 5 5 5 28 100

        3.4.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

จ้านวนโครงการ
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                  จ้านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง

ร้อยละ

ปี 2564

1. ส้านักปลัดเทศบาล -                    

2. กองคลัง -                    

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม -                    

4. กองช่าง -                    

5. กองการศึกษา -                    

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ -                    

7. กองสวัสดิการสังคม 60.00                 

รวม 60.00                 

                  จ้านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

2561 2562 2563 2564 2565

1. ส้านักปลัดเทศบาล  -  -  -  -  -  - -                    

2. กองคลัง  -  -  -  -  -  - -                    

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  -  -  -  -  -  - -                    

4. กองช่าง  -  -  -  -  -  - -                    

5. กองการศึกษา  -  -  -  -  -  - -                    

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  -  -  -  -  -  - -                    

7. กองสวัสดิการสังคม 17,311,814        16,790,000          17,830,000          18,930,000          20,030,000          90,891,814          100.00               

รวม 17,311,814        16,790,000          17,830,000          18,930,000          20,030,000          90,891,814          100.00               

จ้านวนงบประมาณ

จ้านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง ปี 2564
ส่วนราชการ

ร้อยละ

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

-

-

-

-

-

-

3

3

รวมส่วนราชการ
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                  จ้านวนงบประมาณท่ีใช้จริง

ส่วนราชการ ร้อยละ

ปี 2564

1. ส้านักปลัดเทศบาล -                    

2. กองคลัง -                    

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม -                    

4. กองช่าง -                    

5. กองการศึกษา -                    

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ -                    

7. กองสวัสดิการสังคม 87.28                 

รวม 87.28                 

        3.4.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

                 การน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีย่ิงข้ึนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยการสังคมสงเคราะห์

และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเช้ือ HIV ถือเป็นนโยบายท่ีผู้บริหารเทศบาลต้าบลสูงเนินให้ความส้าคัญเป็นอย่างย่ิง ท้ังน้ีเพ่ือต้องการให้ประชาชน

ในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

        3.4.3 บทสรุป

                 การน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต้าบลสูงเนิน  ไปสู่การปฏิบัติช่วงระหว่าง

วันท่ี 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 พบว่า สามารถน้าโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 60 ของปี 2564 (จากจ้านวน 5 โครงการ) 

มีการใช้งบประมาณไปท้ังส้ิน  16,521,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.28 ของปี 2564 (จากจ้านวน 18,930,000 บาท)

                 กระทรวงมหาดไทยก้าหนดให้น้าเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพคนพิการ และเบ้ียงยังชีพผู้ป่วยเอดส์บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ด้วย จึงมีงบประมาณท่ี 

สูงมาก ส้าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และบ้านกลางผู้สูงอายุ ท่ีไม่ได้ด้าเนินการเน่ืองจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จึงไม่สามารถด้าเนินโครงการท่ีมีการรวมตัวกันของบุคคลได้

จ้านวนงบประมาณท่ีใช้จริง ปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

-

-

16,521,700.00                                                                                                                                           

16,521,700.00                                                                                                                                           

-

-

-

-

44



เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง

laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

    แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 250,000 50,000  โอนเพ่ิม 200,000 250,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 250,000 กองสวัสดิการฯ

2. บ้านกลางผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 20,000 กองสวัสดิการฯ

2 270,000 70,000 270,000 0 270,000

   แผนงานงบกลาง

1. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 40,000 40,000 ด าเนินการ 30,000 10,000 กองสวัสดิการฯ

2. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 15,400,000 12,700,000 โอนเพ่ิม 1,200,0000 13,900,000 ด าเนินการ 13,846,700 53,300 กองสวัสดิการฯ

3. เบ้ียยังชีพคนพิการ 3,200,000 2,700,000 2,700,000 ด าเนินการ 2,645,000 55,000 กองสวัสดิการฯ

3 18,660,000 15,440,000 16,640,000 16,521,700 118,300

5 18,930,000 15,510,000 16,910,000 16,521,700 388,300

โอนลด/โอนเพ่ิม คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1),(ฉบับท่ี 2),(ฉบับท่ี 3) (ฉบับท่ี 4) และ (ฉบับท่ี 5) ประจ าปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564

หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
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3.5  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

                 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์ท่ีบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมี

ส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน  พร้อมท้ังประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร

        3.5.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

                  จ้านวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ รวม

2561 2562 2563 2564 2565

1. ส้านักปลัดเทศบาล  -  -  -  -  -  -

2. กองคลัง  -  -  -  -  -  -

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 3 2 6 4 4 19 100

4. กองช่าง - - - - - -

5. กองการศึกษา  -  -  -  -  -  -

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  -  -  -  -  -  -

7. กองสวัสดิการสังคม  -  -  -  -  -  -

รวม 3 2 6 4 4 19 100

จ้านวนโครงการ
ร้อยละ
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                  จ้านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ ร้อยละ

ปี 2564

1. ส้านักปลัดเทศบาล -                             

2. กองคลัง -                             

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม -

4. กองช่าง -                             

5. กองการศึกษา -                             

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ -                             

7. กองสวัสดิการสังคม -                             

รวม -                             

                  จ้านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ รวม ร้อยละ

2561 2562 2563 2564 2565

1. ส้านักปลัดเทศบาล  -  -  - - -  - -                             

2. กองคลัง  -  -  - - -  - -                             

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 1,620,000          120,000            17,720,000        15,420,000        15,420,000        50,300,000        100.00                         

4. กองช่าง - - - - - -                      -                             

5. กองการศึกษา  -  -  - - -  - -                             

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  -  -  - - -  - -                             

7. กองสวัสดิการสังคม  -  -  - - -  -  -

รวม 1,620,000          120,000            17,720,000        15,420,000        15,420,000        50,300,000        100.00                         

จ้านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง ปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

-

-

-

-

-

-

-

-

จ้านวนงบประมาณ
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                  จ้านวนงบประมาณท่ีใช้จริง

ส่วนราชการ ร้อยละ

ปี 2564

1. ส้านักปลัดเทศบาล -                             

2. กองคลัง -                             

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม -                             

4. กองช่าง -                             

5. กองการศึกษา -                             

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ -                             

7. กองสวัสดิการสังคม -                             

รวม -                             

        3.5.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

                 การน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะ

ในเร่ืองของท่ีท้ิงขยะซ่ึงเป็นปัญหาท่ีได้รับการแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 

        3.5.3 บทสรุป

                 การน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต้าบลสูงเนิน ไปสู่การปฏิบัติช่วงระหว่าง

วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 พบว่า ไม่ได้ด้าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีก้าหนดไว้เน่ืองจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(โควิด-19) จึงไม่ได้ด้าเนินโครงการส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ส้าหรับโครงการจัดจ้างเอกชนด้าเนินโครงการก้าจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาล

ต้าบลสูงเนินท่ีไม่ได้ด้าเนินโครงการเน่ืองจากปัญหาด้านการทับซ้อนของกลุ่มจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) ระหว่างเทศบาลต้าบลสูงเนินและ อบต.นากลาง ท้าให้ไม่สามารถน้าเสนอราย

ละเอียดข้อมูลท่ีชัดเจนต่อคณะกรรมการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีมอบหมายได้

-                                                                                                                                                  

จ้านวนงบประมาณท่ีใช้จริง ปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

-                                                                                                                                                  

-                                                                                                                                                  

-                                                                                                                                                  

-                                                                                                                                                  

-                                                                                                                                                  

-                                                                                                                                                  

-                                                                                                                                                  
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง

laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    แผนงานเคหะและชุมชน

1. ส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 70,000 20,000 20,000 ไม่ได้ด ำเนินกำร 0 20,000 กองสำธำรณสุขฯ

2. อำสำสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ร่วมใจรักษ์ส่ิงแวดล้อม 50,000 ไม่ได้ต้ังงบ กองสำธำรณสุขฯ

3. จัดจ้ำงเอกชนด ำเนินกำรก ำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์ก ำจัด 15,000,000 6,300,000 โอนลด 6,269,400 30,600 ไม่ด ำเนินกำร 0 30,600 กองสำธำรณสุขฯ

ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบำลต ำบลสูงเนิน

3 15,120,000 6,320,000 50,600 0 50,600

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1. จัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรผลิต

อำหำรสัตว์จำก food waste

300,000 ไม่ได้ต้ังงบ กองสำธำรณสุขฯ

1 300,000

4 15,420,000 6,320,000 50,600 0 50,600

คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1),(ฉบับท่ี 2),(ฉบับท่ี 3) (ฉบับท่ี 4) และ (ฉบับท่ี 5) ประจ าปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564

หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม
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3.6  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

                 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพสุจริตและเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริม

ความรู้ด้านวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

        3.6.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

                  จ้านวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ รวม

2561 2562 2563 2564 2565

1. ส้านักปลัดเทศบาล  -  -  -  -  -  -  -

2. กองคลัง  -  -  -  -  -  -  -

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม - 2 3 1 1 7 35

4. กองช่าง  -  -  -  -  -  -  -

5. กองการศึกษา  -  -  -  -  -  -  -

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  -  -  -  -  -  -  -

7. กองสวัสดิการสังคม 2 2 3 3 3 13 65

รวม 2 4 6 4 4 20 100

จ้านวนโครงการ
ร้อยละ
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                 จ้านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ ร้อยละ

ปี 2564

1. ส้านักปลัดเทศบาล -                    

2. กองคลัง -                    

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 25.00                 

4. กองช่าง -                    

5. กองการศึกษา -                    

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ -                    

7. กองสวัสดิการสังคม -                    

รวม 25.00                 

                  จ้านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ รวม

2561 2562 2563 2564 2565

1. ส้านักปลัดเทศบาล  -  -  - - -  - -                    

2. กองคลัง  -  -  - - -  - -                    

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม - 350,000            1,150,000          50,000              50,000              1,600,000          53.16                 

4. กองช่าง  -  -  - - -  - -                    

5. กองการศึกษา  -  -  - - -  - -                    

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  -  -  - - -  -  -

7. กองสวัสดิการสังคม 300,000            300,000            270,000            270,000            270,000            1,410,000          46.84                 

รวม 300,000            650,000            1,420,000          320,000            320,000            3,010,000          100.00               

จ้านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง ปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

-

-

1

-

-

จ้านวนงบประมาณ
ร้อยละ

-

-

1
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                  จ้านวนงบประมาณท่ีใช้จริง

ส่วนราชการ ร้อยละ

ปี 2564

1. ส้านักปลัดเทศบาล -                    

2. กองคลัง -                    

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 0.54                   

4. กองช่าง -                    

5. กองการศึกษา -                    

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ -                    

7. กองสวัสดิการสังคม -                    

รวม 0.54                   

        3.6.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

                 ส้าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีสัดส่วนของโครงการและงบประมาณน้อยกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ค่อนข้างมาก มีการน้ายุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนท่ีต้องการให้ประชาชนในเขตชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด้ารงชีวิต สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

        3.6.3 บทสรุป

                 การน้ายุทธศาสตร์การด้านเศรษฐกิจ ท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต้าบลสูงเนิน ไปสู่การปฏิบัติระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563-

30 กันยายน 2564 พบว่า สามารถน้าโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของปี 2564 (จากจ้านวน 4 โครงการ) มีการใช้งบประมาณท้ังส้ิน 1,715 บาท

คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของปี 2564 (จากจ้านวน 320,000 บาท)

                 ส้าหรับโครงการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริฯ ไม่ได้ด้าเนิน

โครงการเน่ืองจากไม่สามารถด้าเนินการได้เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

1,715.00                                                                                                                                           

จ้านวนงบประมาณท่ีใช้จริง ปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

-                                                                                                                                                  

-                                                                                                                                                  

1,715.00                                                                                                                                           

-                                                                                                                                                  

-                                                                                                                                                  

-                                                                                                                                                  

-                                                                                                                                                  
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง

laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1. พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100,000 30,000 30,000 ไม่ด าเนินการ 0 30,000 กองสวัสดิการฯ

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 150,000 30,000 โอนเพ่ิม 120,000 150,000 ไม่ด าเนินการ 0 150,000 กองสวัสดิการฯ

3. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี(อพ.สธ.-สถ.)

20,000 20,000 20,000 ไม่ด าเนินการ 0 20,000 กองสวัสดิการฯ

3 270,000 80,000 200,000 0 200,000

   แผนงานการพาณิชย์

1. อบรมผู้ประกอบการค้า (ตลาดสด,ร้านอาหาร,หาบเร่แผงลอย) 50,000 50,000 50,000 ด าเนินการ 1,715 48,285 กองสาธารณสุขฯ

1 50,000 50,000 50,000 1,715 48,285

4 320,000 130,000 250,000 1,715 248,285

ต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1),(ฉบับท่ี 2),(ฉบับท่ี 3) (ฉบับท่ี 4) และ (ฉบับท่ี 5)  ประจ าปีงบประมาณ 2564

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564

หมายเหตุ
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3.7  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

                 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เป็นการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถ่ินตามระบอบ

ประชาธิปไตย ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึงและเป็นธรรมภายใต้การก้ากับดูแลและตรวจสอบอย่าง

เป็นระบบและต่อเน่ือง รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความม่ันคงและความความปลอดภัย โดยการส่งเสริมสนับสนุน อปพร.ให้ท้างานอย่างมีคุณภาพ การ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้้า

        3.7.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

                  จ้านวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ รวม

2561 2562 2563 2564 2565

1. ส้านักปลัดเทศบาล 14 15 11 11 10 61 56.48

2. กองคลัง 1 1 2 1 1 6 5.56

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม - - - - - -

4. กองช่าง - - - - -

5. กองการศึกษา - - - - - -

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3 6 5 5 5 24 22.22

7. กองสวัสดิการสังคม 4 4 3 3 3 17 15.74

รวม 22 26 21 20 19 108 100

จ้านวนโครงการ
ร้อยละ
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                  จ้านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ ร้อยละ

ปี 2564

1. ส้านักปลัดเทศบาล 15.00                    

2. กองคลัง -                       

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม -                       

4. กองช่าง -                       

5. กองการศึกษา -                       

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 25.00                    

7. กองสวัสดิการสังคม 5.00                      

รวม 45.00                    

                  จ้านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ รวม

2561 2562 2563 2564 2565

1. ส้านักปลัดเทศบาล 1,739,000          6,705,000          2,195,000          1,945,000          1,795,000          14,379,000        66.01                    

2. กองคลัง 30,000              30,000              200,000            150,000            150,000            560,000            2.57                      

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       

4. กองช่าง -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       

5. กองการศึกษา -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 75,000              185,000            155,000            155,000            155,000            725,000            3.33                      

7. กองสวัสดิการสังคม 1,145,000          1,145,000          1,610,000          1,110,000          1,110,000          6,120,000          28.09                    

รวม 2,989,000          8,065,000          4,160,000          3,360,000          3,210,000          21,784,000        100.00                  

-

5

จ้านวนงบประมาณ

จ้านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง ปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

3

-

-

-

1

9

ร้อยละ
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                  จ้านวนงบประมาณท่ีใช้จริง

ส่วนราชการ ร้อยละ

ปี 2564

1. ส้านักปลัดเทศบาล 15.97                    

2. กองคลัง -                       

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม -                       

4. กองช่าง -                       

5. กองการศึกษา -                       

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2.62                      

7. กองสวัสดิการสังคม 25.41

รวม 44.00                    

        3.7.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

                 การน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารให้มีประสิทธิภาพคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจ

ในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีในระดับหน่ึง ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนส่ิงอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุจราจรทางบกและทางน้้าให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

        3.7.3 บทสรุป

                 การน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) ของเทศบาลต้าบล

สูงเนิน ไปสู่การปฏิบัติช่วงระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 พบว่า สามารถน้าโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45 ของปี 2564

(จากจ้านวน 20 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปท้ังส้ิน 1,478,356 บาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของปี 2564 (จากจ้านวน 3,360,000 บาท)

                 ส้าหรับโครงการท่ีไม่ได้ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ เทศบาลพบประชาชน อบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย

เบ้ืองต้นให้กับผู้น้าชุมชน 14 ชุมชน ให้กับผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝึกซ้อมรองรับอุบัติภัยทางถนนฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ฝึกอบรมอาสา

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดต้ัง รุ่นท่ี 3 และฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จ้านวนงบประมาณท่ีใช้จริง ปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

536,444.00                                                                                                                                       

-                                                                                                                                                  

-                                                                                                                                                  

-                                                                                                                                                  

-                                                                                                                                                  

88,167.00                                                                                                                                         

853,745.00                                                                                                                                       

1,478,356.00                                                                                                                                     
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง

laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1. จัดงานพระราชพิธีเน่ืองในวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 1,140,000 100,000 โอนเพ่ิม 450,000 550,000 ด าเนินการ 454,944 95,056 ส านักปลัด

2. วันเทศบาล 50,000 50,000 โอนลด 45,000 5,000 ด าเนินการ 5,000 0 ส านักปลัด

3. เทศบาลพบประชาชน 50,000 50,000 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 50,000 ส านักปลัด

4. จัดท า ทบทวน เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข เแผนพัฒนาท้องถ่ิน 30,000 20,000 โอนเพ่ิม 5,000 25,000 ด าเนินการ 19,030 5,970 กองยุทธศาสตร์ฯ

5. จัดท าแผนการด าเนินงาน 15,000 10,000 โอนเพ่ิม 8,000 18,000 ด าเนินการ 17,980 20 กองยุทธศาสตร์ฯ

6. จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 30,000 17,000 โอนลด 483 16,517 ด าเนินการ 16,517 0 กองยุทธศาสตร์ฯ

7. อบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในหน่วยงาน

40,000 20,000 โอนลด 1,390 18,610 ด าเนินการ 18,610 0 กองยุทธศาสตร์ฯ

8. อบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 40,000 40,000 40,000 ด าเนินการแต่ยังไม่

เสร็จส้ิน

16,030 23,970 กองยุทธศาสตร์ฯ

9. ปรับปรุงงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 150,000 30,000 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 30,000 กองคลัง

9 1,545,000 337,000 753,127 548,111 205,016

    แผนงานรักษาความสงบภายใน

1. ฝึกอบรมทบทวน อปพร. 100,000 ไม่ได้ต้ังงบ ส านักปลัด

2. ฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้นให้ผู้น าชุมชน 14 ชุมชน 20,000 20,000 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 20,000 ส านักปลัด

3. ฝึกอบรมป้องกันภัยเบ้ืองต้นให้กับผู้ปกครองและซ้อมอพยพหนี

ไฟของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000 15,000 15,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 15,000 ส านักปลัด

4. ส ารวจและติดต้ังถังดับเพลิงให้แก่วัดในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 10,000 ส านักปลัด

5. ฝึกซ้อมรองรับอุบัติภัยทางถนนร่วมกับส่วนราชการและเอกชน 10,000 10,000 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 10,000 ส านักปลัด

5 155,000 55,000 55,000 0 55,000

คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1),(ฉบับท่ี 2),(ฉบับท่ี 3) (ฉบับท่ี 4) และ (ฉบับท่ี 5) ประจ าปีงบประมาณ 2564

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564

หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง

laas laas ท่ีรับผิดชอบ
คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564

หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม

    แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. จัดท าแผนชุมชน 10,000 10,000 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 10,000 กองสวัสดิการสังคม

1 10,000 10,000 10,000 0 10,000

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน 100,000 30,000 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 30,000 กองสวัสดิการสังคม

2. พัฒนาองค์กรชุมชน 1,000,000 1,000,000 โอนลด 54,000 946,000 ด าเนินการ 853,745 92,255 กองสวัสดิการสังคม

2 1,100,000 1,030,000 976,000 853,745 122,255

    แผนงานงบกลาง

1. จัดการจราจร 250,000 30,000 โอนเพ่ิม 50,000 80,000 ด าเนินการ 76,500 3,500 ส านักปลัด

1 250,000 30,000 80,000 76,500 3,500

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

    แผนงานรักษาความสงบภายใน

1. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร

จัดต้ัง รุ่นท่ี 3

150,000 30,000 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 30,000 ส านักปลัด

2. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลสูง

เนิน หลักสูตรทบทวน

150,000 30,000 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 30,000 ส านักปลัด

2 300,000 60,000 60,000 60,000

20 3,360,000 1,522,000 1,934,127 1,478,356 455,771
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง
laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 

ซอย 7 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา

2,200,000 ไม่ได้ตั งงบ กองช่าง

2. ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงถนนมิตรสัมพันธ์

 ซอย 9 ถึง ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 7 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา

2,350,000 ไม่ได้ตั งงบ กองช่าง

2 4,550,000

   แผนงานเคหะและชุมชน

1. ขยายเขตติดตั งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตประปา 400,000 100,000 100,000 ด้าเนินการ 527.00 99,473 กองช่าง

1 400,000 100,000 100,000 527.00 99,473

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1. โครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจน ด้วยการจ้างนักเรียน/ 120,000 20,000  โอนเพ่ิม 100,000 120,000 ด าเนินการ 97,200.00 22,800 ส านักปลัด

นักศึกษาท างานพิเศษในช่วงปิดภาคการศึกษา

1 120,000 20,000 120,000 97,200.00 22,800

    แผนงานการศึกษา

1. อาหารกลางวัน (สพฐ.) 6,000,000 5,540,000 5,540,000 ด าเนินการ 5,199,340.00 340,660 กองการศึกษา ก่อหน้ีผูกพัน 11,640

2. อาหารกลางวัน (ศพด.) 300,000 205,800 205,800 ด าเนินการ 167,660.00 38,140 กองการศึกษา

3. อาหารเสริมนม (สพฐ) 3,000,000 2,653,937

4. อาหารเสริมนม (ศพด.) 120,000 80,480

5. ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ต าบลสูงเนิน

102,000 71,400 71,400 ด าเนินการ 56,100.00 15,300 กองการศึกษา

6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก เทศบาลต าบลสูงเนิน

67,800 47,460 47,460 ด าเนินการ 37,290.00 10,170 กองการศึกษา

7. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ต าบลสูงเนิน

50,000 20,000 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0.00 20,000 กองการศึกษา

2,734,417
ด าเนินการ

2,225,721.04 508,695.96
กองการศึกษา ก่อหน้ีผูกพัน 359,366.72

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลต าบลสูงเนิน

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564
หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ
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แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564
หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ

8. เฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ า 30,000 ไม่ได้ต้ังงบ กองการศึกษา

9. งานวันเด็กแห่งชาติ 350,000 350,000 โอนลด 330,000 20,000 ด าเนินการ 18,592.00 1,408 กองการศึกษา

9 10,019,800 8,969,077 8,639,077.00 7,704,703.04 934,373.96

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. งานประเพณีสงกรานต์ 450,000 30,000 โอนลด 30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 0.00 0 กองการศึกษา

2. งานประเพณีลอยกระทง 400,000 400,000 400,000 ด าเนินการ 398,439.00 1,561 กองการศึกษา

3. งานประเพณีกินเข่าค่ า 300,000 30,000 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0.00 30,000 กองการศึกษา

4. งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี 50,000 20,000  โอนลด 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 0 0 กองการศึกษา

5. จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 400,000 30,000 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0.00 30,000 กองการศึกษา

6. การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คน 200,000 30,000 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0.00 30,000 กองการศึกษา

7. พัฒนาทักษะและความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล 200,000 ไม่ได้ต้ังงบ กองการศึกษา

7 2,000,000 540,000 490,000              398,439.00 91,561

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

    แผนงานสาธารณสุข

1. ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกแบบบูรณาการ 150,000 ไม่ได้ตั งงบ

2. ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 50,000 ไม่ได้ตั งงบ

3.สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ

เอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

110,000 110,000 110,000 ด้าเนินการ 97,211.00 12,789 กองสาธารณสุขฯ

3 310,000 110,000 110,000 97,211.00 12,789

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1. ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 100,000 50,000 50,000 ไม่ด้าเนินการ 0.00 50,000 กองสาธารณสุขฯ

1 100,000 50,000 50,000 0.00 50,000

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

    แผนงานสาธารณสุข
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง
laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564
หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ

1. อุดหนุนชุมชนส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

280,000 280,000 0 ไม่ด้าเนินการ 0.00 280,000 กองสาธารณสุขฯ

1 280,000 280,000 280,000 0.00 280,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

    แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 250,000 50,000  โอนเพ่ิม 200,000 250,000 ไม่ได้ด้าเนินการ 0.00 250,000 กองสวัสดิการฯ

2. บ้านกลางผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 ไม่ได้ด้าเนินการ 0.00 20,000 กองสวัสดิการฯ

2 270,000 70,000 270,000 0.00 270,000

   แผนงานงบกลาง

1. เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 40,000 40,000 ด้าเนินการ 30,000.00 10,000 กองสวัสดิการฯ

2. เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,400,000 12,700,000 โอนเพ่ิม 1,200,0000 13,900,000 ด้าเนินการ 13,846,700.00 53,300 กองสวัสดิการฯ

3. เบี ยยังชีพคนพิการ 3,200,000 2,700,000 2,700,000 ด้าเนินการ 2,645,000.00 55,000 กองสวัสดิการฯ

3 18,660,000 15,440,000 16,640,000 16,521,700.00 118,300

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    แผนงานเคหะและชุมชน

1. ส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 70,000 20,000 20,000 ไม่ได้ด้าเนินการ 0.00 20,000 กองสาธารณสุขฯ

2. อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ร่วมใจรักษ์ส่ิงแวดล้อม 50,000 ไม่ได้ตั งงบ กองสาธารณสุขฯ

3. จัดจ้างเอกชนด้าเนินการก้าจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์ก้าจัด 15,000,000 6,300,000 โอนลด 6,269,400 30,600 ไม่ด้าเนินการ 0.00 30,600 กองสาธารณสุขฯ

ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลต้าบลสูงเนิน

3 15,120,000 6,320,000 50,600 0.00 50,600

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1. จัดตั งศูนย์การเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ

ผลิตอาหารสัตว์จาก food waste

300,000 ไม่ได้ตั งงบ กองสาธารณสุขฯ

1 300,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1. พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100,000 30,000 30,000 ไม่ด้าเนินการ 0.00 30,000 กองสวัสดิการฯ

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 150,000 30,000 โอนเพ่ิม 120,000 150,000 ไม่ด้าเนินการ 0.00 150,000 กองสวัสดิการฯ
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง
laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564
หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ

3. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี(อพ.สธ.-สถ.)

20,000 20,000 20,000 ไม่ด้าเนินการ 0.00 20,000 กองสวัสดิการฯ

3 270,000 80,000 200,000 0.00 200,000

   แผนงานการพาณิชย์

1. อบรมผู้ประกอบการค้า (ตลาดสด,ร้านอาหาร,หาบเร่แผงลอย) 50,000 50,000 50,000 ด้าเนินการ 1,715.00 48,285 กองสาธารณสุขฯ

1 50,000 50,000 50,000 1,715.00 48,285

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1. จัดงานพระราชพิธีเน่ืองในวันส้าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 1,140,000 100,000 โอนเพ่ิม 450,000 550,000 ด้าเนินการ 454,944.00 95,056 ส้านักปลัด

2. วันเทศบาล 50,000 50,000 โอนลด 45,000 5,000 ด้าเนินการ 5,000.00 0 ส้านักปลัด

3. เทศบาลพบประชาชน 50,000 50,000 50,000 ไม่ได้ด้าเนินการ 0.00 50,000 ส้านักปลัด

4. จัดท้า ทบทวน เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข เแผนพัฒนาท้องถ่ิน 30,000 20,000 โอนเพ่ิม 5,000 25,000 ด้าเนินการ 19,030.00 5,970 กองยุทธศาสตร์ฯ

5. จัดท้าแผนการด้าเนินงาน 15,000 10,000 โอนเพ่ิม 8,000 18,000 ด้าเนินการ 17,980.00 20 กองยุทธศาสตร์ฯ

6. จัดท้ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 30,000 17,000 โอนลด 483 16,517 ด้าเนินการ 16,517.00 0 กองยุทธศาสตร์ฯ

7. อบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในหน่วยงาน

40,000 20,000 โอนลด 1,390 18,610 ด้าเนินการ 18,610.00 0 กองยุทธศาสตร์ฯ

8. อบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 40,000 40,000 40,000 ด้าเนินการแต่ยังไม่

เสร็จสิ น

16,030.00 23,970 กองยุทธศาสตร์ฯ

9. ปรับปรุงงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 150,000 30,000 30,000 ไม่ได้ด้าเนินการ 0.00 30,000 กองคลัง

9 1,545,000 337,000 753,127 548,111.00 205,016

    แผนงานรักษาความสงบภายใน

1. ฝึกอบรมทบทวน อปพร. 100,000 ไม่ได้ตั งงบ ส้านักปลัด

2. ฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื องต้นให้ผู้น้าชุมชน 14 ชุมชน 20,000 20,000 20,000 ไม่ได้ด้าเนินการ 0.00 20,000 ส้านักปลัด

3. ฝึกอบรมป้องกันภัยเบื องต้นให้กับผู้ปกครองและซ้อมอพยพหนี

ไฟของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000 15,000 15,000 ไม่ได้ด้าเนินการ 0.00 15,000 ส้านักปลัด

4. ส้ารวจและติดตั งถังดับเพลิงให้แก่วัดในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 ไม่ได้ด้าเนินการ 0.00 10,000 ส้านักปลัด
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง
laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564
หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ

5. ฝึกซ้อมรองรับอุบัติภัยทางถนนร่วมกับส่วนราชการและเอกชน 10,000 10,000 10,000 ไม่ได้ด้าเนินการ 0.00 10,000 ส้านักปลัด

5 155,000 55,000 55,000 0.00 55,000

    แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. จัดท้าแผนชุมชน 10,000 10,000 10,000 ไม่ได้ด้าเนินการ 0.00 10,000 กองสวัสดิการสังคม

1 10,000 10,000 10,000 0.00 10,000

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน 100,000 30,000 30,000 ไม่ได้ด้าเนินการ 0.00 30,000 กองสวัสดิการสังคม

2. พัฒนาองค์กรชุมชน 1,000,000 1,000,000 โอนลด 54,000 946,000 ด้าเนินการ 853,745.00 92,255 กองสวัสดิการสังคม

2 1,100,000 1,030,000 976,000 853,745.00 122,255

    แผนงานงบกลาง

1. จัดการจราจร 250,000 30,000 โอนเพ่ิม 50,000 80,000 ด้าเนินการ 76,500.00 3,500 ส้านักปลัด

1 250,000 30,000 80,000 76,500.00 3,500

56 55,509,800 33,491,077 28,873,804 26,299,851.04 2,573,953
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง

laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย

 7/9 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา

1,910,000 ไม่ได้ต้ังงบ กองช่าง

2. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย

 6 ต่อจากถนนเดิมถึงสะพานคอนกรีต ชุมชนโนนค่า-ออมสิน

สามัคคี

394,000 ไม่ได้ต้ังงบ กองช่าง

3. ก่อสร้างขยายไหล่ทางท้ังสองข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

เทศบาล 2 ซอย 4 ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์

454,000 454,000 454,000 ด าเนินการ 454,000 0 กองช่าง 30 ก.ย.64 กันเงินท่ียังมิได้

ก่อหน้ีผูกพัน

4. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 1 

ซอย 6 ช่วงด้านข้างโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ชุมชนโนน

ค่า-ออมสินสามัคคี

256,000 ไม่ได้ต้ังงบ กองช่าง

5. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 16

 ซอยหมู่บ้านเวินทอง ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ

500,000 ไม่ได้ต้ังงบ กองช่าง

6. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 16

 ซอยมิตรสัมพันธ์ 1 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ

160,000 ไม่ได้ต้ังงบ กองช่าง

7. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 16

 ซอยมิตรสัมพันธ์ 2 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ

300,500 ไม่ได้ต้ังงบ กองช่าง

7 3,974,500 454,000 454,000 454,000 0

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลบริเวณพ้ืนท่ีอาคารเอนกประสงค์

หน้าส านักงานเทศบาลต าบลสูงเนิน

500,000 500,000 500,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0 500,000 กองการศึกษา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลต าบลสูงเนิน

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564

หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ
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เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง

laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564

หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ

1 500,000 500,000 500,000 0 500,000

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

    แผนงานรักษาความสงบภายใน

1. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร

จัดต้ัง รุ่นท่ี 3

150,000 30,000 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 30,000 ส านักปลัด

2. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลสูง

เนิน หลักสูตรทบทวน

150,000 30,000 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 30,000 ส านักปลัด

2 300,000 60,000 60,000 60,000

10 4,774,500 1,014,000 1,014,000 454,000 560,000

70



เบิกจ่ายจริง คงเหลือ ส านัก/กอง

laas laas ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

ตะกอน ถนนมิตรสัมพันธ์ซอย 7 ช่วงจากแยกถนนมิตรสัมพันธ์ 

ถึงทางแยกซอยประปา 2 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา

1,698,000 1,698,000 1,698,000 ด้าเนินการ 1,698,000 0 กองช่าง      ตั งจ่ายรายการใหม่ --   

30 ก.ย.64 กันเงินท่ียังมิได้

ก่อหนี ผูกพัน

1 1,698,000 1,698,000 1,698,000 1,698,000 0

1 1,698,000 1,698,000 1,698,000 1,698,000 0

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5)

เทศบาลต าบลสูงเนิน

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ต้ังในแผน ฯ 

ประจ าปี 2564

ด าเนินการในปี 2564

หมายเหตุต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2564
โอนลด/โอนเพ่ิม คงเหลือต้ังไว้ การด าเนินการ
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เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในงบประมาณรายจ่าย ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ปี 2564

เฉพาะปี 2564

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบต้ังพ้ืน 28,600                      28,600                     27,700             900               ส านักปลัด

หรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 หน้า

24,84-85 จ านวน 1 เคร่ือง (ติดต้ังห้องส านักปลัด

เทศบาล)

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ห้องประชุมระบบดิจิตอลไร้สาย ประกอบด้วย 500,000                    ไม่ได้ต้ังงบ ส านักปลัด

ชุดควบคุม จ านวน 1 เคร่ือง ไมโครโฟนประชุมไร้

สาย ชุดประธาน จ านวน 1 เคร่ือง ไมโครโฟนประชุม

ไร้สายชุดผู้เข้าร่วม จ านวน 10 เคร่ือง ไมค์โครโฟน

ประชุมไร้สายแบบก้านไมค์ยาว จ านวน 11 ตัว

อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณระบบไร้สาย แท่นชาร์ตแบต

เตอร่ี จ านวน 11 ก้อน ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจาก

ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน

1 ชุด

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ กล้องถ่ายวิดีโอภาพน่ิง ประกอบด้วยรูปแบบส่ือ 50,000                      ไม่ได้ต้ังงบ กองยุทธศาสตร์

เผยแพร่ บันทึก SD CARD สามารถถ่ายวิดีโอ 4k แบบ และงบประมาณ

Full HD ไม่น้อยกว่า 1,080x720 PX ถ่ายภาพน่ิง

ได้ สามารถเช่ือมต่อ WI-FI และเช่ือมต่อกับสมาร์ท

โฟนได้ ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่ปรากฎใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 1 ตัว

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับประมวล 22,000                      22,000                     22,000             0 ส านักปลัด

แผนงาน หมวด ประเภท

ส่วนท่ี 5 ประเมินผลบัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)   

เทศบาลต าบลสูงเนิน

ท่ี
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เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในงบประมาณรายจ่าย ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ปี 2564

เฉพาะปี 2564

แผนงาน หมวด ประเภทท่ี

ผล ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืน

ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563 ล าดับท่ี 12 หน้า 6  จ านวน 1 เคร่ือง

(ปลัดเทศบาลต าบลสูงเนิน) บัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ จ านวน 1 ชุด

5 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน 22,500                      20,100                     ไม่ได้จัดซ้ือ 20,100           ส านักปลัด

ภายใน ขนาด 7 แรงม้า สูบน้ า ได้ 1,000 ลิตรต่อนาที

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 

2562 หน้า 6 และ 47 จ านวน 1 เคร่ือง

6 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ 40,800                      ไม่ได้ต้ังงบ กองการศึกษา

และขนส่ง ธรรมดา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ธันวาคม 2561 หน้า 15 และ 67 จ านวน 1 คัน

7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 15,000                      15,000                     15,000             0 กองการศึกษา

LED สี ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี 52 หน้า  19   

จ านวน  1 เคร่ือง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)

2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน 22,000                      ไม่ได้ต้ังงบ กองการศึกษา

ประมวลผล  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ล าดับท่ี 13 หน้า 6,7 

จ านวน 1 เคร่ือง

8 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ เก้าอ้ีท างาน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการฯ 9,000                       ไม่ได้ต้ังงบ กองสาธารณสุข

โต๊ะขนาด 150x80x75 ซม. ด้านซ้ายมี 1 ตู้เก็บของ และส่ิงแวดล้อม
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เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในงบประมาณรายจ่าย ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ปี 2564

เฉพาะปี 2564

แผนงาน หมวด ประเภทท่ี

ด้านขวามือมี 2 ล้ินชัก โครงขาเหล็กสีด า หน้าโต๊ะ

เป็นไม้อัดกรุกรอบด้วยไม้จริง พร้อมเก้าอ้ีส านักงาน

แบบมีล้อเล่ือนสีด า ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่

ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 1 ชุด

9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน ตามบัญชีราคามาตรฐาน 59,000                      59,000                     59,000             0 กองสาธารณสุข

ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 หน้า 3 และ 37 และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง

10 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 8,000                       7,500                      7,400              100               กองสวัสดิการสังคม

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563 ล าดับท่ี 50 หน้า 18-จ านวน 1 เคร่ือง

2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับประมวล 22,000                      22,000                     21,900             100               กองสวัสดิการสังคม

ผล ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืน

ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563 ล าดับท่ี 12 หน้า 6-จ านวน 1 เคร่ือง

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองอัดจารบี ใช้ลม อัตราแรงดัน 50:1 แรงดัน 23,000                      23,000                     22,500             500               กองสาธารณสุข

อากาศทางเข้า 7 kg/cm2 แรงดันออก และส่ิงแวดล้อม

350 kg/cm2 up ความสามารถอัดจารบี

700 g/นาที ปริมาณลมท่ีใช้ (ลิตร/นาที) 

200l/min ความจุถัง 5 แกลอน (19 ลิตร)

ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 1 เคร่ือง

(ศูนย์ก าจัดขยะฯ)
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เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในงบประมาณรายจ่าย ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ปี 2564

เฉพาะปี 2564

แผนงาน หมวด ประเภทท่ี

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100,000                    100,000                   68,000             32,000           กองสาธารณสุข

4 ลูกบาศก์เมตร พ้ืนท่ีภาชนะรองรับขยะมูล และส่ิงแวดล้อม

ฝอย ท าจากเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5

 มิลลิเมตร 'ด้านข้างเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า

3 มิลลิเมตร'ฝาเปิด-ปิด เหล็กมีความหนาไม่

น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ราคาตามท้องถ่ิน

เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ จ านวน 1 ใบ

13 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองขัดพ้ืน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 20,000                      ไม่ได้ต้ังงบ กองสาธารณสุข

ธันวาคม 2561 หน้า 21 และ 73 และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง (ตลาดสด)

14 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน รถเข็นชนิด 2 ล้อ รูปทรงส่ีเหล่ียมคางหมู 14,000                      14,000                     ไม่ได้จัดซ้ือ 14,000           กองสาธารณสุข

โครงสร้างท าจากเหล็กทึบท้ัง 4 ด้าน เหล็กหนา และส่ิงแวดล้อม

ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ขนาดไม่น้อยกว่า

กว้าง 60 ซม. 'ความยาวขอบบน 120 ซม. 

ความยาวขอบล่าง 100 ซม. สูง 60 ซม. เส้นผ่า

ศูนย์กลางวงล้อขนาด 30 ซม. ราคาตามท้องถ่ิน

เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ จ านวน 2 คัน (ตลาดสด)

955,900                  311,200                 243,500          67,700          รวมท้ังส้ิน
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เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ี งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ในงบ ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ประมาณราย

เฉพาะปี 2564 จ่ายปี 2564

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีห้องประชุม ขนาดกว้าง 59 ซม. ลึก 66 ซม. 80,000                 80,000          56,000          24,000        ส านักปลัด

สูง 109.5 ซม. โครงสร้างของเก้าอ้ีผลิตจากโครงไม้

อัดข้ึนรูป ภายในบุด้วยฟองน้ าวิทยาศาสตร์อย่างดี 

หุ้มหนังสังเคราะห์ท่ีวางแขนผลิตจากพลาสติกข้ึนรูป 

ขาเหล็กชุบโครเมียม สามารถหมุนเก้าอ้ีได้รอบตัว 

ปรับด้วยระบบ Gas Lifting  ราคาตามท้องถ่ินเน่ือง

จากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จ านวน  20  ตัว

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด 7,500                  7,500            7,500            0 ส านักปลัด

ต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563 ล าดับท่ี 50 หน้า 18-19 จ านวน 1 เคร่ือง

2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 22,000                 22,000          22,000          0 กองยุทธศาสตร์

โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ และงบประมาณ

พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี 12 หน้า 6 จ านวน

หมวด ประเภท

ส่วนท่ี 5 ประเมินผลบัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)   เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)  

เทศบาลต าบลสูงเนิน

ท่ี แผนงาน
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เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ี งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ในงบ ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ประมาณราย

เฉพาะปี 2564 จ่ายปี 2564

หมวด ประเภทท่ี แผนงาน

1 เคร่ือง

3.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด 7,500                  7,500            7,500            0 กองยุทธศาสตร์

ต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะ และงบประมาณ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563 ล าดับท่ี 50 หน้า 18-19 จ านวน 1 เคร่ือง

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง(ระบบ 59,400                 57,000          57,000          0 กองยุทธศาสตร์

Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู ตามบัญชีราคา และงบประมาณ

มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 หน้า 25 และ 84,

85 จ านวน 2 เคร่ือง (ติดต้ังห้องกองวิชาการและ

แผนงาน)

2.โต๊ะ เก้าอ้ีท างาน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 10,000                 8,500            8,500            0 กองยุทธศาสตร์

โต๊ะ ขนาด 150 x 80 x 75 ซม. ด้านซ้ายมี 1 ตู้ และงบประมาณ

เก็บของ ด้านขวามือ มี 2 ล้ินชัก โครงขาเหล็ก

สีด า หน้าโต๊ะเป็นไม้อัดกรุกรอบด้วยไม้จริง

พร้อมเก้าอ้ีส านักงานแบบมีล้อเล่ือนสีด า

ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 1 ชุด

4 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง ชุดดับเพลิงส าหรับดับเพลิงในอาคาร  ประกอบด้วย 150,000               ไม่ได้ต้ังงบ ส านักปลัด

ภายใน 1.เส้ือคลุมดับเพลิง ผ้า 3 ช้ัน โดยมีคุณลักษณะ ช้ัน

นอกเป็นผ้า NOMAX ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 OZ  ช้ัน
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เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ี งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ในงบ ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ประมาณราย

เฉพาะปี 2564 จ่ายปี 2564

หมวด ประเภทท่ี แผนงาน

สองเป็นผ้า PTEE/NOMEX (แบบลมผ่านได้) กันน้ า,

ไอน้ า และสารเคมี ช้ันในสุดเป็นผ้านวม รุ่น NOMEX 

กันความร้อน ตัวเส้ือมีแถบสะท้อนแสง 3M-TRIPLE-

TRIM บริเวณรอบอก ชายเส้ือและแขนเส้ือ ปกเส้ือ

ใหญ่ปิดต้นคอ ท่ีปิดเป็นแบบสองช้ัน ช้ันแรกเป็นชิป 

ช้ันท่ีสองเป็นVEKCRO ตัวเส้ือมีกระเป๋าสองใบ ขนาด 

8"X9" มีกระเป๋าใส่วิทยุท่ีหน้าอกซ้ายมือ และกระเป๋า

ซ่อน 1 ใบและกระเป๋าด้านใน 1 ใบ อยู่ในด้านเดียวกับ

กระเป๋าใส่วิทยุ ท่ีปลายแขนมีหนังเย็บปิดผ้ากันหลุด 

เส้ือมีความยาว 35 น้ิว (รอบอก 40*44*) เส้ือพร้อม 

Drag Rescue Device ท าด้วยผ้าเคฟล่า ใช้เพ่ือลาก

เจ้าหน้าท่ีท่ีหมดสติคณะปฏิบัติงาน

2.กางเกงดับเพลิง โดยมีคุณลักษณะ เป็นผ้าชนิดเดียว

กับเส้ือดับเพลิง ลักษณะกางเกงทรงสูง มีสายโยงพาด

ไหล่ติดกับกางเกง และมีสายรัดเอวสามารถปรับระดับ

ได้ มีแทบสะท้อนแสงบริเวณปลายขากางเกงแบบเดียว

กับเส้ือ มีแผ่นผ้าบริเวณหัวเข่าเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง 

ปลายขามีหนังเย็บปิดกันผ้าหลุด มีกระเป๋าด้านข้างสอง

ใบ ด้านหลังข้างในหน่ึงใบ ผลิตตามมาตรฐาน NFPA 

1071-2007 และได้รับมาตรฐาน EN-469-2007

3.ผ้าคลุมศรีษะดับเพลิง โดยมีคุณลักษณะ เป็นผ้า 
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เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ี งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ในงบ ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ประมาณราย

เฉพาะปี 2564 จ่ายปี 2564

หมวด ประเภทท่ี แผนงาน

Aramid 50% ความยาวจากปลายด้านบนถึงล่างสุด

ประมาณ 21 น้ิว ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน DIN EN 

13911-2017

4.หมวกดับเพลิง โดยมีคุณลักษณะ โครงสร้างหมวก

ท าด้วยพลาสติกแข็ง (Thermoplastic) มีสีขาว เหลือง

แดง กับแถบด้านหน้าสีด า กระบังหน้าสะท้อนแสง 

พร้อมแว่นตาใสภายในท่ีสามารถปรับข้ึนลงได้ ผ้าปิด

ต้นคอเคลือบด้วย Aluminized ปรับขนาดแบบปุ่ม

ปรับแถบผ้าในการปรับสายรัดคางกับรองในพร้อม

กระเป๋าผ้าสีด า

5.รองเท้าดับเพลิง พ้ืนเหล็ก หัวเหล็ก สีด าคาดเหลือง

โดยมีคุณลักษณะ วัสดุท าจากยางสังเคราะห์ พ้ืนเหล็ก

หัวเหล็ก ป้องกันการเจาะและกระแทก ป้องกันส่ิงมีคม

เจาะทะลุพ้ืนรองเท้า ทนไฟ ป้องกันอุณหภูมิความร้อน

ป้องกันกระแสไฟฟ้า ทนต่อน้ ามัน กันล่ืน ทนกรดและ

ด่าง ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน EN 15090

6. ถุงมือดับเพลิง โดยมีคุณลักษณะ ผิวหลังมือท าจาก

หนังกวาง ฟอกสารกันติดไฟ ช้ัน Thermal Line :3M

Insulate ® ผ้า Modacrylic Fleece 8.0 ออนซ์

และ Gore RT7100 ช้ัน Barrier : Gore RT7100 หรือ

ผ้า PTFE กันน้ าและความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ 340C
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เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ี งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ในงบ ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ประมาณราย

เฉพาะปี 2564 จ่ายปี 2564

หมวด ประเภทท่ี แผนงาน

ข้อมือ ท าจาก Normex 10.5 oz/yard 2 ช้ัน ตัดเย็บ

โดยใช้ได้ Kevlar (30/5) 

ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน  2  ชุด  

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1.รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ โดยมีคุณ 3,520,000             3,520,000      3,520,000      0 กองช่าง

ลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม กันเงินท่ียังมิได้

2562 หน้า 3 และ 36-38 จ านวน 1 คัน (งานไฟฟ้า ก่อหน้ีผูกพัน

ถนน) 30 ก.ย.64

2.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดต้ัง 2,700,000             ไม่ได้ต้ังงบ กองสาธารณสุข

เครน โดยมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี และส่ิงแวดล้อม

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 

แบบกระบะเทท้าย ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูก

บาศก์หลา น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ า

กว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะและเคร่ืองปรับ

อากาศ พร้อมติดต้ังเครนขนาด 3 ตัน ราคาตามท้อง

ถ่ิน เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุ

ภัณฑ์ จ านวน 1 คัน (งานไฟฟ้าถนน)

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยมีคุณลักษณะและราคา 4,200                  ไม่ได้ต้ังงบ กองยุทธศาสตร์

ตามเกณฑ์ราคากลางพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ และงบประมาณ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  

ล าดับท่ี 73 หน้าท่ี 23 ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์
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เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ี งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ในงบ ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ประมาณราย

เฉพาะปี 2564 จ่ายปี 2564

หมวด ประเภทท่ี แผนงาน

จ านวน 6 เคร่ือง

2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* 30,000                 30,000          30,000          0 ส านักปลัด

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) โดยมีคุณ

ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี 8 หน้า 4 จ านวน 1 เคร่ือง 

3.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล โดยมี 22,000                 22,000          ไม่ได้จัดซ้ือ 22,000        ส านักปลัด

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี 12 หน้า 6 จ านวน 1 เคร่ือง

4.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง 7,500                  7,500            ไม่ได้จัดซ้ือ 7,500 กองคลัง

หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี 50 

หน้า 18-19 จ านวน 1 เคร่ือง

5.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA โดยมีคุณลักษณะ และ 12,000                 12,000          11,500          500             กองคลัง

ราคาตามเกณฑ์ราคากลางพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ล าดับท่ี 64 หน้าท่ี 22 

จ านวน 1 เคร่ือง

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 50,000                 ไม่ได้ต้ังงบ กองยุทธศาสตร์

แผยแพร่ 20 ล้านพิกเซล จอแสดงผลแบบ Touchscreen สามารถ และงบประมาณ
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เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ี งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ในงบ ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ประมาณราย

เฉพาะปี 2564 จ่ายปี 2564

หมวด ประเภทท่ี แผนงาน

หมุนได้ มีช่องมองภาพ สามารถถอดเปล่ียนเลนส์ได้ มีระบบ

แฟลชในตัว มีหน่วยความจ าส ารองสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้

หลายข่องทาง ถอดเปล่ียนแบตเตอร่ีได้มีระบบป้องกันภาพส่ัน

ไหว และมีกระเป๋าบรรจุกล้องราคาตามท้องถ่ินเน่ืองจากไม่

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 1 ตัว

6,682,100           3,774,000     3,720,000     54,000       รวม
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เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ี งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ในงบ ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ประมาณราย

เฉพาะปี 2564 จ่ายปี 2564

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1."- โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 92.4 cm.(W) x 6.9 cm. (D) 4,900                  4,900             4,600            300             กองคลัง

x 75.0 cm. (H) 

"- หน้าโต๊ะปิดทับด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. 

"- พ่นสีด้วยระบบ ZINC PHOSPHATE ตู้ล้ินชักใส่

เอกสารมี 3 ล้ินชัก 

"- โครงตู้ท าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า

 0.45 0.5 0.65 มม.

"- ด้านหน้าโต๊ะมีแผ่นปิดหน้าท าด้วย เหล็กแผ่นหนา

ไม่น้อยกว่า 0.6 มม.

ราคาตามท้องถ่ินเน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน  1  ตัว

2."- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ท็อปโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 10,000                 ไม่ได้ต้ังงบ กองคลัง

(Paticle Board) เกรด A หนา 25 มม. 

"- ปิดขอบด้วย PVC เคลือบด้วยเมลามีน

"- ช่วยให้ผิวโต๊ะเรียบล่ืน กันน้ า ทนความร้อน 

และรอยขีดข่วนได้ดี

"- ล้ินชักด้านขวา 2 ช้ัน พร้อมกุญแจล็อก

ส่วนท่ี 5 ประเมินผลบัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)   เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5)  

เทศบาลต าบลสูงเนิน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ี งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ในงบ ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ประมาณราย

เฉพาะปี 2564 จ่ายปี 2564

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

"- ล้ินชักล่างสามารถจัดเก็บแฟ้มแขวนได้

"- ถาดวางคีย์บอร์ดเคลือบผิวเมลานีน

"- ขนาดสินค้า (กว้างxลึกxสูง) : 120x60x75 ซม. 

ราคาตามท้องถ่ินเน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน  2 ตัว

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ชุดเคร่ืองเสียงติดรถประชาสัมพันธ์ พร้อมติดต้ัง ประกอบ 70,000 70,000 69,550 450 ส านักปลัด

และวิทยุ ด้วย Power Mixer 4 ch USB บลูทูธ,POWER MIXER กันเงินท่ียังมิได้

4 ch. มิกซ์เพาเวอร์มิก , เพาเวอร์ขยายเสียง 600 W ก่อหน้ีผูกพัน 

4 โอม,15 ตู้ล าโพงไม้ ขนาด 15 น้ิว,ล าโพง ฮอร์น 8" 30 ก.ย.64

150 W ชุดไมค์ไร้สาย,เคร่ืองป่ันไฟ 800W,ตู้ Raek 15U

แบบมีล้อล็อกได้,อุปกรณ์สายไฟส าหรับติดต้ัง พร้อมค่า

ติดต้ังแร็คหลังคา ตะแกรงอลูมิเนียมแอร์ไดนามิค ขนาด

113x130cm V ราคาตามท้องถ่ินเน่ืองจากไม่ปรากฏใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 1 ชุด

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* 30,000                 30,000           30,000          0 ส านักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี 8 หน้า

ท่ี 4  จ านวน 2 เคร่ือง

2.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด พร้อมติดต้ัง 7,500                  7,500             7,500            0 ส านักปลัด

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและ

84



เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ี งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ในงบ ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ประมาณราย

เฉพาะปี 2564 จ่ายปี 2564

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม

พิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี 50 

หน้าท่ี 18 จ านวน 1 เคร่ือง

5.เคร่ืองพิมพ์เช็ค ชนิดเข็มกระแทกแบบเมตริกซ์ แคร่ส้ัน 17,900                 17,900           17,900          0 กองคลัง

จ านวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์ ความกว้างของพ้ืนท่ีการ

พิมพ์ 80 คอลัมน์ ความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 300 ตัว

อักษรต่อวินาที พิมพ์กระดาษแบบมีส าเนา 1 ต้นฉบับ +

4 ส าเนา เช่ือมต่อผ่านพอร์ต Parallel & USB 

ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 1 เคร่ือง

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซ้ือเคร่ืองจ่ายแอลกอฮอลล์พร้อมท่ีวัดอุณหภูมิอิน 18,000                 18,000           18,000          0 กองสาธารณสุข

หรือการแพทย์ ฟาเรด ขาต้ัง (ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ และส่ิงแวดล้อม

ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

จ านวน  6  เคร่ือง

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) 24,000                 24,000           22,470          1,530          กองสาธารณสุข

และขนส่ง ติดตามรถยนต์พร้อมติดต้ัง ส าหรับรถยกถังคอน และส่ิงแวดล้อม

เทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 86-4174 นครราชสีมา

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ ทะเบียน 87-5019

นครราชสีมา รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ ทะเบียน

85-3864นครราชสีมา (ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจากเป็น

ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
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เป้าหมาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ี งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ในงบ ท่ีใช้จริง คงเหลือ รับผิดชอบ

 (2561-2565) ประมาณราย

เฉพาะปี 2564 จ่ายปี 2564

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

จ านวน  3  เคร่ือง

6 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 125,000               125,000          125,000        0 กองสาธารณสุข

หรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบ กันเงินท่ียังมิได้ และส่ิงแวดล้อม

ครบวงจรเทศบาลต าบลสูงเนิน เกณฑ์ราคากลางและ ก่อหน้ีผูกพัน 

คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด -30 ก.ย.64

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 จ านวน 8 ตัว 

7 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.จัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 125,000               125,000          125,000        0 กองสาธารณสุข

หรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ณ ตลาดสดเทศบาลต าบลสูงเนิน กันเงินท่ียังมิได้ และส่ิงแวดล้อม

(ตลาดเช้า) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ก่อหน้ีผูกพัน 

ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน -30 ก.ย.64

2564 จ านวน 8 ตัว 

2.จัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 90,000                 90,000           90,000          0 กองสาธารณสุข

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ณ ตลาดเทศบาลต าบลสูงเนิน และส่ิงแวดล้อม

(ตลาดเย็น) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน

2564 จ านวน 8 ตัว 

522,300              512,300        510,020       2,280         รวม
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ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสูงเนิน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 18.15 90.75 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.65 93.25 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 55.32 92.20 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 10 8.90 14.83 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 8.80 14.67 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8.50 14.17 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4.70 7.83 
 3.5 กลยุทธ์   5 4.90 8.17 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4.90 8.17 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4.90 8.17 
 3.8 แผนงาน  5 4.95 8.25 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4.77 7.95 

รวมคะแนน  100 92.12 92.12 
 

  1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 55.32 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.20 ของคะแนน
ในประเด็น ยุทธศาสตร์ และคิดเป็นร้อยละ 92.12 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้นเพราะยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสูงเนิน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงไปถึงยุทธศาสตร์ในภาพรวมของ
ประเทศ ซึ่งได้ยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  “ หรือเป็น
คติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นำมาสู่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์               
และโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมหลาย ๆ ด้าน ทำให้การพัฒนาในท้องถิ่นสามารถพัฒนาไปสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ได้ต่อไป 
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  2) พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
ได้คะแนนต่ำสุด 18.15 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 90.75 ของคะแนนในประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ และคิดเป็นร้อยละ 18.15 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากโดยภาพรวมของการลงข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ละเอียด ครอบคลุม และครบถ้วนเพียงพอ ควรใส่รายละเอียดในส่วนต่าง ๆ มากขึ้น
เพ่ือประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และมองเห็นภาพรวมข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลสูงเนินได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะได้คะแนนในหัวข้อดังกล่าวต่ำสุด แต่ยังถือว่าเป็นคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสูงเนินในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 

20 18.15 90.75 โดยภาพรวมได้คะแนนในเกณฑ์
ที่ดี  แต่ควรลงข้อมูลในหัวข้อ 
ต่าง ๆ ให้ละเอียด ครอบคลุม 
และครบถ้วนมากยิ่งข้ึน เพื่อเป็น
ข้ อ มู ล ป ระ ก อ บ ก า รจั ด ท ำ
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.50 12.50 การลงข้อมูลยังไม่ครอบคลุม 
ครบถ้วน ควรจะใส่ข้อมูลในภาพ
ของจังหวัดก่อน จึงมาเขียน
ข้อมูลของเทศบาลตำบลสูงเนิน 
และควร ใส่ ร ายละ เอี ย ด ให้
มากกว่านี้ เช่น หัวข้อลักษณะ
ของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ 

(2) ข้ อมู ล เกี่ ย วกับด้ านการเมื อง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ป ระช าก ร  แ ล ะ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ ำน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 1.80 9.00 ควรใส่รายละเอียดข้อมูลการ
เลือกตั้งให้ชัดเจนกว่านี้ เช่น เขต
การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา สถิติ  
ทำเนียบนายกเทศมนตรีของ
เทศบาลตำบลสูงเนิน รายช่ือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูง
เนินชุดปัจจุบัน สถิติผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง สท. ผู้บริหารท้องถิ่น 
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ครั้งหรือ
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทั้งหมด รวมถึงการเลือกตั้ง 
อื่น ๆ ในพื้นที่ และรวมถึงอัตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากร  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.70 8.50 ก า ร ล ง ข้ อ มู ล ก า ร ศึ ก ษ า 
ส าธารณ สุ ข  อ าชญ าก รรม                
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
และข้อมูลอื่น ๆ ควรใส่ข้อมูล         
ในแต่ละส่วนให้ละเอียด ชัดเจน 
และครอบคลุมมากขึ้น เพื่อใช้
เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐ าน ที่ ส ำคั ญ                 
สำหรับปรับปรุงการให้บริการ
ประชาชนต่อไป  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.85 9.25 การลงข้อมูลของการคมนาคม
ขนส่ งควรแยกประเภทถนน 
จำแนกตามหมู่บ้าน/ชุมชน และ
ภ าพ รวม  ค วรระบุ ช่ื อ ถน น 
รวมถึงจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุดของ
ถนนด้วย สำหรับการลงข้อมูล
ขอ งการ ไฟ ฟ้ า  ก ารป ระป า 
โทรศัพท์  ไปรษณี ย์  หรือการ
สื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ 
ครุภั ณ ฑ์  ควรลงข้อมู ลสถิติ  
รายละเอียดการให้บริการของ
หน่วยงานเหล่านี้ด้วย  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  
 

2 1.85 9.25 ควรเพิ่มข้อมูลด้านการเกษตร 
ก ารบ ริ ก าร  ก ารท่ อ ง เที่ ย ว
อุตสาหกรรม แรงงาน ให้เป็น
ปัจจุบัน และมีรายละเอียดมาก
ขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญ
ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 

(6) ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ศ าสน า ป ระ เพ ณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ  

2 1.90 9.50 ควรระบุรายละเอียดประเพณี 
วัฒนธรรม สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ ระลึกให้ละเอียดยิ่ งขึ้น 
มองเห็นภาพท่ีชัดเจน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

และอื่น ๆ 
 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 

น้ำ ป่าไม้  ภู เขา คุณภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.90 9.50 ควรเพิ่มข้อมลูธนาคารน้ำใต้ดิน 
ห้วย หนอง คลอง บึง อ่ืน ๆ ที่มี
ในพื้นที่ 

 (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1.80 9.00 การลงข้อมูล 
ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ 
ร่ วมตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลสูงเนิน 

3 2.85 14.25 ดำเนินการตามกระบวนการได้
ค่อนข้างครบถ้วนครอบคลมุ 

 รวม 20 18.15 90.75  

  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.65 93.25 โดยภาพรวมได้คะแนนใน
เกณฑ์ที่ดี แต่มีบางประเด็น
ที่ยังต้องพัฒนาและปรับปรุง

ให้ดียิ่งข้ึน 
 (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ค ว าม ส อด ค ล้ อ งยุ ท ธศ าส ต ร์ จั งห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลสูงเนิน นโยบายของผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น  ร วม ถึ งค ว าม เช่ื อ ม โย งแ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

5 4.80 24.00 ยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนใหญ่
ของเทศบาลตำบลสูงเนิน                  
มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  แ ล ะ 
Thailand 4.0 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 2.85 14.25 มีการวางแผนเรื่องการใช้        
ผังเมืองรวม หรือผังเมือง
เฉพาะ การบังคับใช้ ฯ ท่ีด ี

(3) การวิ เคราะห์ทางสั งคม  เช่น  ด้ าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 2.75 13.75 ยังมีปัญหาใหม่เข้ามาเป็น
ร ะ ย ะ  แ ต่ ก็ ส า ม า ร ถ
ด ำ เนิ น ก า ร จั ด ก า ร ไ ด้
ค่อนข้างดี  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 2.83 14.15 มีการส่ งเสริมกลุ่ มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.55 12.75 สามารถแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง 
โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับท่ี
ทิ้งขยะซึ่งจำเป็นต้องไดร้ับ

การแก้ไขอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้ แก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส ) และT-
Threat (อุปสรรค) 

3 2.87 14.35 มีจุดแข็งในเรื่องทำเลที่ตั้ง 
ผู้ น ำ ชุ ม ช น  ป ร ะ ช า ช น 
การศึกษา ชุมชนเข้มแข็ง 
บริการสาธารณะ วัฒนธรรม
ประเพณี การเมืองที่ดี แต่ยัง
มี จุ ด อ่ อ น แ ล ะ อุ ป ส รรค 
ปัญหาเรื่องผลกระทบจาก
ประชากรแฝงและแรงงาน
ต่างชาติ ความแตกต่างทาง
ฐานะและสั งคมระหว่าง
ชุมชน พื้นที่สาธารณะและ
นันทนาการ แนวเขตการ
ปกครองระหว่างองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความ
แตกต่ างทางความรู้ และ
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

สังคมของประชาชนจาก
หลายชุมชน ผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อม และปัญหา
เศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ  

 รวม 20 18.65 93.25  

  ยุทธศาสตร์ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60 55.32 92.20 โดยภาพรวมได้คะแนนใน
เกณ ฑ์ที่ ดี  แต่มี เพี ยงบาง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ยั ง ไม่ ได้
ก ำ ห น ด ให้ ค ร อ บ ค ลุ ม
ครบถ้วน  

 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 
สอดคล้ อ งกั บ สภ าพสั งคม  เศ รษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

10 8.90 14.83 ยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต ำ บ ล สู ง เ นิ น ทั้ ง                         
7 ยุทธศาสตร์นั้น เกิดจาก
การประชาคมเพื่อร่วมคิด
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้                    
เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
จึ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ส ภ าพ สั งค ม  เศ รษ ฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ป ระ เด็ น ยุ ท ธศ าส ตร์ ทั้ ง                    
7 ยุทธศาสตร์  ยั งมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง เ ช่ื อ ม โย งกั บ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  แ ล ะ 
Thailand 4.0 ในด้านต่าง ๆ 
แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุม
ทุกประเด็นเนื่องจากเน้น
การพัฒนาที่ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นที่
เป็นปัญหาในขณะนั้นเป็น
หลัก 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

10 8.80 14.67 มีความสอดคล้อง เช่ือมโยง 
และสัมพันธ์กันในภาพรวม 
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน การ
ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ
เสถียรภาพภายในประเทศ 
พัฒนาคุณ ภาพ ชีวิตและ
ความเสมอภาค การพัฒนา
ก ารศึ ก ษ า  สิ่ งแ วด ล้ อ ม 
โค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ าน แ ล ะ
ระบบโลจิสติกส์  ส่ ง เสริม
ระบอบประชาธิปไตย การ
พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว 
การ เกษตร สาธารณ สุ ข 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
การกีฬา การบริหารจัดการ
บ้ า น เมื อ งที่ ดี  ซึ่ ง ได้ ยึ ด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็น
ยุ ท ธศ าสตร์ห ลั ก ใน ก าร
พัฒนา ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “ หรือเป็นคติพจน์
ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8.50 14.17 มีความสอดคล้องเช่ือมโยง
กัน 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลตำบลสูงเนินต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของเทศบาลตำบลสูงเนินและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.70 7.83 เทศบาลตำบลสูงเนิน มีการ
กำหนดวิสัยทัศน์ที่ต้องการ
จะ เป็ น อย่ า ง ชั ด เจน  ซึ่ ง
วิ สั ย ทั ศ น์ ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้
ถ่ายทอดไปสู่ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้ง 7 ด้าน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับโครงการด้าน
ต่าง ๆ ที่ดำเนินการพัฒนา
ได้ ค รอบ คลุ มทั้ ง  7 ด้ าน
ด้ ว ย กั น  ที่ เน้ น ก า ร ท ำ
ประโยชน์ให้ประชาชนใน
ท้ อ ง ถิ่ น เ ป็ น ส ำ คั ญ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว้ว่า “สูงเนินน่าอยู่ 
สู่ ชุมชนเข้มแข็ง รวมแรง
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยง
สิ่งเสพติด คุณภาพชีวิตดี มี
หลักธรรมาภิบาล” 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลสูงเนินที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4.90 8.17 พบว่าทั้ งประเด็นกลยุทธ์  
เป้ าป ระสงค์  จุ ด ยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) 
แ ล ะ แ ผ น ง า น ห รื อ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต มีความเช่ือมโยง 
สอดคล้ องซึ่ งกั นและกั น 
และมุ่ งไปสู่ เป้าหมายการ
พั ฒ น า เ ดี ย ว กั น                  
แ ล ะ น ำ ไป สู่ ก า ร จั ด ท ำ

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.90 8.17 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกัน แต่เนื่องจาก
งบ ป ระ ม าณ ก ารจั ด ท ำ
โครงการมีไม่เพียงพอ จึงทำ
ให้การดำเนินโครงการในแต่
ละปีไม่สามารถดำเนินการ
ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ตำบลสูงเนินซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

5 4.90 8.17 

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตำบลสูงเนินที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4.95 8.25 

 3.9 ความ เช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 Thailand 
4.0 แผนพัฒ นาภาค/แผนพัฒ นากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตำบลสูงเนิน 

5 4.77 7.95 มีความสอดคล้องเช่ือมโยง
กัน 

 รวม 60 55.32 92.20  
รวมคะแนน 100 92.12 92.12  
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จากการสรุปผลการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ โดยภาพรวมของ
ประเด็นภาพรวมของยุทธศาสตร์ พบว่า ได้รับคะแนนประเมินในเกณฑ์ที่ดี โดยประเด็นดังกล่าวมีคะแนนเต็มอยู่
ที่ 60 คะแนน คะแนนที่ได้ คือ 55.32 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.20 ของคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งสรุปความเห็น
และข้อเสนอแนะในภาพรวมยุทธศาสตร์ได้ว่า ยุทธศาสตร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลสูงเนิน ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 Thailand 4.0 หลักประชารัฐ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย
ยุทธศาสตร์ คสช. นโยบายรัฐบาล เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกันทั้งประเทศ                    
ที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาคน การสร้างความม่ันคงและการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพภายในประเทศ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเสมอภาค การพัฒนาการศึกษา สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาการท่องเที่ยว การเกษตร สาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
การกีฬา การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งได้ยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา               
ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลสูงเนิน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.80 88.00 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.50 95.00 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.70 87.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.85 88.50 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 53.52 89.20 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.00 6.67 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.25 7.08 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.35 7.25 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4.55 7.58 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.30 7.17 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.45 7.42 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  

 
5 4.37 7.28 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4.50 7.50 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.25 7.08 

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.90 8.17 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4.75 7.92 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.85 8.08 
รวมคะแนน  100 89.37  
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  1) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 53.52 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.20                 
ของคะแนนในประเด็น โครงการพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 53.52 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้นเพราะภาพรวมของโครงการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนของชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับ Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ อีกทั้งการตั้งงบประมาณก็มี
ความถูกต้องตามหลักการประมาณราคาตามหลักวิธีการงบประมาณ จึงได้รับคะแนนสูงสุดในประเด็นดังกล่าว 

  2) พบว่าประเด็น การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนต่ำสุด 
8.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.00 ของคะแนนในประเด็น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 
8.70 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้นเพราะโดยภาพรวมมีการวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์การพัฒนาได้ดี แต่สิ่งสำคัญ
คือต้องทำให้คนในชุมชนและหน่วยงานราชการ เอกชน เห็นความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันอย่าง
จริงจัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


