คํานํา
แผนพัฒนาสามปหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นสําหรับ
ปงบประมาณในแตละปที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรซ่งึ มีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.2559 – 2561 ในครั้งนี้จึง
เปนโอกาสอันดีที่เทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งจะไดใชแผนดังกลาวเปนเครื่องมือใน
การแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนตลอดจนพัฒนาองคกรและชุมชนตามนโยบายของ
คณะผูบริหารเทศบาลดวยศักยภาพขององคกรและชุมชนภายใตทรัพยากรที่มีอยู
หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.2559 – 2561 ฉบับนี้จะ
เปนแนวทางการศึกษาและเปนประโยชนตอบุคคล หนวยงานและองคกรตางๆที่จะนําไปปรับใชใหเกิดประโยชน
ตอไป
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
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สวนที่ 1
บทนํา

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
1.1 เปน เอกสารแผนพั ฒ นาที่ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ แผนงานและโครงการที่ จ ะ
ดําเนินการ ในชวงระยะเวลา 3 ป พ.ศ. 2559 – 2561 โดยแยกเปนยุทธศาสตรการพัฒนา 3 ยุทธศาสตร
ครอบคลุม พันธกิจของเทศบาล รวม 8 ดาน
1.2 เปนเอกสารแผนพัฒนาที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาไวอยาง
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะนําโครงการไปบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.
2559 ไดทันที
1.3 เปนเอกสารแผนพัฒนาที่มคี วามสอดคลองกับวิสัยทัศน , ยุทธศาสตร และแนวทาง
การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลฯ , ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด, กรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
1.4 เปนแผนพัฒนาที่เปดโอกาสใหประชาชน /ประชาคมมีสวนรวมในการจัดทําโดยรวม
คิดรวมทํา / นําโครงการในแผนชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป
1.5 เปนเอกสารแผนพัฒนาที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
พ.ศ. 2559 – 2563 และเอกสารงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
2.1 เพื่อเปนการเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณรายจายประจําป โดยเฉพาะป พ.ศ.2559 สามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
2.2 เพื่อแสดงความเชือ่ มโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2559 – 2563
และการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559

2.3 เพื่อแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาเทศบาล ประจําป พ.ศ. 2559 –
2561 ที่สอดคลองและสนองตอบตอวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
2.4 เพื่อใชเอกสารแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 – 2561
เปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ใหส อดคลอ งกั บ วิ สัย ทัศน พั นธกิจ และจุด มุง หมายเพื่ อ การพัฒ นาในแผนยุท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา รวมทั้ ง
สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานการพัฒนาจากหนวยงาน
ตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปญหา ความตองการของประชาชนและนําขอมูลตา งๆมาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
3.3 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
3.4 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป

4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

แผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 – 2561 ถือวาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยให
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสามารถดําเนินการพัฒนาไดบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งดานงบประมาณ เวลา และบุคลากร โดยเฉพาะถาไดมีการศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ โดยอาศัยฐานขอมูลที่มีดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการอยางชัดเจน นอกจากนี้แผนพัฒนา
สามป ยังเปนมาตรการหนึ่งที่แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ .ศ. 2559 –
2563 กับการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อีก
ดวย

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

สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในปที่ผานมา
1. สรุปสถานการณพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพ รรณบุรี ตาม
ประเด็นการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย และ
การคาดการณแนวโนมในอนาคต ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ดานพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง
(1.) ขอบขายและปริมาณของปญหา
- เทศบาลเมืองสุพรรณบุรเี ปนองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีบุคลากรแบงเปน
2 สวน คือ ขาราชการการเมืองเปนฝายบริหาร มีหนาที่กําหนดนโยบายการพัฒนา และขาราชการประจําเปน
ฝายปฏิบัติ มีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหารเพื่อพัฒนาองคกรและชุมชนในเขตเทศบาลใหเจริญกาวหนา
บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของผูบริหารที่กําหนด จากการวิเคราะหพบวาปจจุบันเทศบาลมีคณะผูบริหารที่
เขมแข็ง มีความรูความสามารถ มีนโยบายในการพัฒนาองคกรและชุมชนในพื้นที่ อยา งชัดเจน มีบุคลากร
งบประมาณ และอุปกรณเครื่องมือตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงานพัฒนาและใหบริการประชาชน แตอยางไรก็
ตามการบริหารงานของเทศบาลก็ยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของคณะผูบริหารที่กําหนดไวตาม
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรบางสวนขาดความชํานาญในการปฏิบัติงาน เชนการจัดทําสถิติ
ขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาในดานตางๆ จึงยังคงตองผานการฝกอบรมและหรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับระเบียบ ขอ
กฎหมายตางๆ และวิธีดําเนินการในงานที่ตองปฏิบัติหรือรับผิดชอบใหมากขึ้น การประชาสัมพันธในชองทาง
ตางๆ ยังไมครอบคลุมพื้นที่ ทําใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารไมเทาเทียมกัน กอใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกัน
ระหวางเทศบาลกับชุมชน
(2.) พื้นที่เปาหมาย
- สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
(3.) กลุมเปาหมาย
- บุคลากรของเทศบาลประกอบดวยขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา
และพนักงานจางทุกคน
(4.) การคาดการณแนวโนมในอนาคต
- หากเทศบาลดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริหารและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพในทุกๆดานจนประชาชนในฐานะผูใชบริการเกิดความพึงพอใจก็
จะทําใหเทศบาลเปนองคกรชั้นนําในดานบริการสาธารณะ

ประเด็นที่ 2 ดานพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
(1.) ขอบขายและปริมาณของปญหา
- ในชว งป ที่ผา นมาคณะผู บริหารเทศบาลและชุม ชน มีน โยบายรวมกัน โดยมุ งที่จ ะ
พัฒนาการศึกษา กีฬา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมใหแกเด็กและประชาชนใน
เขตเทศบาล เพราะเล็งเห็นวาหากทรัพยากรมนุษยหรือคนมีความรูก็จะสงใหการพัฒนาองคกรและชุมชนเกี่ยวกับ
เรื่องตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ใน
เรื่องการพัฒนาคนเพราะคนเปนจุดศูนยกลางของการพัฒนา ปจจุบันเทศบาลมีสถานศึกษากอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 5 แหง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 แหง จากการวิเคราะหพบวายังไมเพียงพอตอการรองรับ
ปริมาณเด็กในเขตเทศบาล โดยเฉพาะสถานศึกษาระดับกอนวัยเรียน เพื่อเปนการเตรียมพรอมทางดานรางกาย
และจิตใจใหกับเด็กกอนเขารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา นอกจากนั้นยังไมมีการพัฒนาตอยอดการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษาเพื่อรองรับเยาวชนในพื้นที่ซึ่งถือวาเปนเรื่องสําคัญ
แตการดําเนินการในเรื่องดังกลาวเทศบาลตองใชงบประมาณคอนขางสูง และมีไมเพียงพอประกอบกับขาดการ
สนั บสนุ นงบประมาณจากหนวยงานระดับสูงของภาครั ฐ ทํ า ให เรื่อ งนี้ ยัง เปนเพีย งแนวคิดและนโยบายของ
ผูบริหารเทศบาลเทานั้น สวนเรื่องการสาธารณสุข สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมนั้น ยังมีปญหาเกี่ยวกับปริมาณ
ขยะตกคางความสะอาดบริเวณตลาด ระบบระบายน้ําเสียที่ยังไมเชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่และระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่ยังใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ การจัดหาที่ดินเพิ่มเพื่อใชเปนสถานที่กําจัดขยะและการบําบัดฟนฟูอนุรักษ
แมน้ําสุพรรณบุรีใหมีระบบนิเวศที่ดีเปนแมน้ําที่สะอาดและประชาชนสามารถใชอุปโภคบริโภคได ตลอดจนควร
พัฒนาระบบการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของคนและสัตวขั้นมูลฐานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ยาเสพติด และสาธารณภัยยังมีอยูในพื้นที่
(2.) พื้นที่เปาหมาย
- สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรแี ละชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 16 ชุมชน
(3.) กลุมเปาหมาย
- ประชาชนทุกชวงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย และสัตวเลี้ยง
(4.) การคาดการณแนวโนมในอนาคต
- หากเทศบาลดําเนินการพัฒนาปญหาดังกลาวขางตนอยางจริงจังจนบรรลุ
วัตถุประสงคตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวก็จะทําใหประชาชนในเขตเทศบาลมีการศึกษา
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมที่ดี และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ยาเสพติด และสาธารณภัยตางๆ

ประเด็นที่ 3 ดานพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
(1.) ขอบขายและปริมาณของปญหา
- ปจจุบันเทศบาลเมืองสุพรรณบุรียังไมมีการบริหารจัดการเรื่องการวางระบบผังเมือง
รวมเพื่อกําหนดการใชประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากเปนเรื่องใหมทําใหการวางระบบ
สาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งกอสรางตาง ๆ ในเขตเทศบาลในอดีตเปนไปอยางไมมีระเบียบจากการ
วิเคราะหพบวา ปจจุบันเทศบาลไดพยายามดําเนินการพัฒนาเรื่องดังกลาวเชนการใหความรูเรื่อง พ.ร.บ. การผัง
เมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะแกประชาชน มีตลาดซึ่งเปนแหลงจําหนายสินคาและเปนศูนยกลางการคาขายของ
จังหวัดแตบางแหงยังมีสภาพเกาและชํารุดทรุดโทรมมากจนอาจเปนอันตรายตอผูซื้อและผูขายได แมวาปจจุบัน
ไดเริ่มดําเนินการปรับปรุงกอสรางตลาดดังกลาวขึ้นใหมเพื่อพัฒนาจัดระเบียบ ระบบการคาขาย การสุขาภิบาล
ใหดีขึ้น ชุมชนกลุมชมรมสมาคมอาชีพตาง ๆ ในพื้นที่ยังไมมีความเขมแข็งเทาที่ควรสงผลใหประชาชนสวนใหญมี
รายได คอนขา งต่ํา มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงโบราณสถานในพื้นที่หลายแห งแตไม ไ ดรับความรวมมือและให การ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาอยางจริงจัง นอกจากนั้นพื้นที่ของเทศบาลจํานวน 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดเปนที่ลุมรับน้ํา
ทําใหเกิดอุทกภัยซ้ําซากในพื้นที่เกือบทุกป โดยเฉพาะในยานเศรษฐกิจของเทศบาลสงผลใหเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยสินของประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของเมือง
(2.) พื้นที่เปาหมาย
- สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 16 ชุมชน
(3.) กลุมเปาหมาย
- ประชาชนทุกชวงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย
(4.) การคาดการณแนวโนมในอนาคต
- หากเทศบาลดําเนินการพัฒนาปญหาดังกลาวขางตนอยางจริงจังจนบรรลุวัตถุประสงค
ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวก็จะทําใหสภาวะดานเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาลมี
ความเขมแข็ง โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน
และสงเสริมการทองเที่ยว
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดวยเทคนิค SWOT Analysis มีดังนี้
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ 1 ดานพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง
จุดแข็ง ไดแก
1. มีคณะผูบริหารที่มีความรูความสามารถและวิสัยทัศน
2. ผูบริหารเทศบาลมีนโยบายในการพัฒนาเทศบาลที่ชัดเจน
3. มีบุคลากรเพียงพอในการบริหารและปฏิบัติงาน
4. มีการดําเนินการพัฒนาผูบริหารและบุคลากรของเทศบาลอยางตอเนื่อง
5. มีอุปกรณเครื่องมือตาง ๆเพื่อใชในการปฏิบัติงานเพียงพอ
จุดออน ไดแก
1. บุคลากรสวนใหญยังขาดความรูและความชํานาญในการปฏิบัติงาน
2. การประชาสัม พันธขอ มูล ขา วสารเกี่ ยวกับ กิจ การเทศบาลยัง ไม เพี ยงพอและไม เต็ม
รูปแบบ
3. บุคลากรบางสวนยังไมมีสวนรวมในการบริหารงานองคกร
4. การมีเครื่องมือเครื่องใชบางอยางยังกาวไมทันตอความเจริญของเทคโนโลยี

โอกาส ไดแก
1. พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีกําหนดใหเปนหนาที่ที่ตองทํา
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมกําหนดใหเทศบาลในฐานะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ใหบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแกประชาชน
3. หนวยงานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
4. หนวยงานภาคเอกชนดานการสื่อสารมวลชนนําผลการดําเนินงานของเทศบาลไป
เผยแพรทางสื่อตางๆ
5. หนวยงานการศึกษาทุกระดับใชเปนแหลงเรียนรูและทําการวิจัยทางการศึกษาและ
ประโยชนทางวิชาการ
อุปสรรค ไดแก
1. ความไมเสถียรของรัฐบาล
2. เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก
3. ความเปนสังคมเมือง
จากการวิเคราะหสรุปไดวา ประเด็นหลักการพัฒนาดานพัฒนาองคกรสามารถดําเนินการ
ได
ซึ่งผลจากการดําเนินการตามประเด็นดังกลาวจะกอใหเกิดองคกรชั้นนําในดานบริการสาธารณะ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ 2 ดานพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง ไดแก
1. ผูบริหารมีนโยบายมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกเด็ก เยาวชนและประชาชน
2. มีงบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาการศึกษาอยางเพียงพอและตอเนื่อง
3. มีสถานศึกษาระดับกอนวัยเรียน สถานศึกษาภาคบังคับ เพื่อรองรับ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่
4. มีบุคลากรทางการศึกษาที่มคี ณ
ุ ภาพ
5. มีศูนยเยาวชน สถานที่ออกกําลังกายและสนามเด็กเลน
6. มีกลุมชุมชนอนุรักษและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นและศาสนา
7. มีศูนยบริการสาธารณสุขและ อสม. เพื่อปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่
8. มีระบบบําบัดน้ําเสีย
9. มีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ตลอดจนสุขภาพ อนามัยของประชาชนในชุมชน
อยางตอเนื่อง
จุดออน ไดแก
1. เทศบาลยังไมสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดครบ (ชวงชั้นที่ 4)
2. อาคารเรียนและอาคารจัดการศึกษายังไมเพียงพอ
3. ระบบรวบรวมน้ําเสียยังไมครอบคลุมพื้นที่
4. มีปญหาของขยะมูลฝอยตกคางในชุมชน
โอกาส ไดแก
1. กฎหมาย ระเบียบ กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่จัดการศึกษาและการสาธารณสุข
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมใหแกชุมชนในพื้นที่
2. มีการรวมมือขององคกรชุมชนและหนวยงานภาครัฐในการจัดการสิ่งแวดลอม
3. มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทุกระดับตั้งอยูในพื้นที่

อุปสรรค ไดแก
1. ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ (จังหวัดและกรมสงเสริมฯ) ในการดําเนินงาน
เรื่อง
ที่สําคัญและตองใชงบประมาณสูงที่เกินศักยภาพของเทศบาล เชน การแกไขระบบบําบัดน้ําเสีย และการ
จัดหา
ที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจร
จากการวิเคราะหสรุปไดวา ประเด็นหลักการพัฒนาดานพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
สามารถดํ า เนิน การได ซึ่ง ผลจากการดํา เนิน การตามประเด็น ดัง กลา วจะทํ า ให ประชาชนมี ก ารศึ ก ษา
วัฒนธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ 3 ดานพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว
จุดแข็ง ไดแก
1. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐานครอบคลุมพื้นที่
2. มีสถานีดับเพลิง 3 แหง
3. มีสถานที่ทองเที่ยวที่เปนโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
4. ประชาชนในแตละชุมชนสวนใหญมีความตื่นตัวในการสรางอาชีพ
จุดออน ไดแก
1. ตลาดเทศบาล 1 และ 2 บางจุดยังมีสภาพเกาและทรุดโทรมมาก
2. พื้นที่ของเทศบาลจํานวน 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดเปนที่ลุมรับน้ํา
3. การจัดระเบียบการคาและการรักษาความสงบเรียบรอยในยานการคาของเมือง
โอกาส ไดแก
1. กฎหมาย ระเบียบ กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่จัดตั้ง ดูแลและพัฒนาชุมชนในพื้นที่
2. มีเสนทางการคมนาคมสะดวกเชื่อมตอระหวางทุกภาค
3. มีตลาดจําหนายสินคาและเปนศูนยกลางการคาขายของจังหวัด
4. ชุมชน กลุม ชมรม สมาคมอาชีพตาง ๆ ในพื้นที่ มีความเขมแข็ง
5. เปนที่ตั้งของสถานีขนสงของจังหวัด
6. การเมืองในทองถิ่นมีความเสถียร
อุปสรรค ไดแก
1. มีน้ําทวมในเขตพื้นที่เทศบาลในชวงฤดูฝนเกือบทุกป
2. มีการคาสมัยใหม
3. สถานที่จําหนายสินคาและสินคาของชุมชนยังมีนอย
4. ประชาชนสวนใหญมีรายไดยังไมเพียงพอ
จากการวิเคราะหสรุปไดวา ประเด็นหลักการพัฒนาดานพัฒนาเศรษฐกิจสามารถดําเนินการ
ได
ซึ่งผลจากการดําเนินการตามประเด็นดังกลาวจะกอใหเกิดชุมชนเขมแข็ง โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน และสงเสริมการทองเที่ยว

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2557 – 2559 นําไปสูการปฏิบัติ (สรุปผลในเชิงปริมาณ) จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนา มีดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
1.พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและ
การเมือง
2.พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
3.พัฒนาชุมชนเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
รวม
คิดเปนรอยละ

จํานวนโครงการและ
งบประมาณที่นําไปสูการปฏิบัติป พ.ศ.2557
โครงการ
งบประมาณ
12
895,710
35
19
66
52.80

8,343,750
2,284,350
11,523,810
15.92

3. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป
เทศบาลเมืองสุพ รรณบุรี พ.ศ. 2557 – 2558 (สรุปผลในเชิงคุณภาพ) จํ าแนกตาม ความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม มีดังนี้
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะให
ประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
9) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ภาพรวม

พอใจมาก
68.2%
70.6%
69.9%
65.4%

พอใจ
29.1%
25.0%
26.3%
31.6%

ไมพอใจ
2.7%
4.4%
3.8%
3.0%

69.7%
71.9%
74.4%

27.1%
24.3%
22.2%

3.2%
3.8%
3.4%

77.2%
74.6%
72.6%

20.0%
21.5%
22.2%

2.8%
3.9%
5.2%

สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
3.1. แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรและชุมชน
ในเขตเทศบาลไว 3 ยุทธศาสตร 11 แนวทางการพัฒนา คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาผูบริหาร บุคลากร และระบบการเมือง
2. พัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชขององคกร
3. พัฒนาระบบฐานขอมูล แผนพัฒนาและการเผยแพรประชาสัมพันธ
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1.
2.
3.
4.

สงเสริมการศึกษาและกีฬา
สงเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
สงเสริมการรักษาสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
สงเสริมความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน การปองกันบรรเทาสาธารณภัย
และหางไกลยาเสพติด

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง เนนการมีสวนรวมของประชาชน โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับชุมชนและองคกร
3. สงเสริมและพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยว
4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐานและการผังเมือง
ซึ่ ง ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ หรื อ วิ ธี ก ารหลั ก ในการแก ไ ขป ญ หาที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น
เปา ประสงคหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา และพันธกิจในการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในอนาคต มี
รายละเอียดประกอบดวย
1. วิสัยทัศนการพัฒนา “ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรเี ปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ”
โดยมีเปาประสงค , พันธกิจ ในการพัฒนา ดังนี้

1.1 เปาประสงคหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. เปนองคกรชั้นนําในดานการบริการสาธารณะ
2. ประชาชนมีการศึกษา วัฒนธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี
3. ชุมชนเขมแข็ง โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงสรางพื้นฐานทีไ่ ดมาตรฐาน
และสงเสริมการทองเที่ยว

1.2 พันธกิจ (mission)
1. จัดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
2. จัดใหมีอุปกรณเครื่องมือ ระบบฐานขอมูล แผนพัฒนาที่ดีและทันสมัยไวใชและใหบริการแก
หนวยงานและประชาชนทั่วไป
3. จัดใหมีการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรมและคุณธรรมที่ไดมาตรฐานทุก
ระดับ
4. จัดใหมีคุณภาพชีวิต ทรัพยสิน ความปลอดภัยที่ไดมาตรฐานและหางไกลยาเสพติด
5. จัดใหมีสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐานและสรางจิตสํานึกในการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
6. จัดใหเปนชุมชนและองคกรที่มีความเขมแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง
7. จัดใหมีระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐานและการผังเมืองที่ไดมาตรฐานครอบคลุมพื้นที่
8. สงเสริมการทองเที่ยว
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไดนําพันธกิจการใหบริการงานเทศบาลที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 8 ดาน
มารวมกับนโยบายผูบริหารเทศบาล ทั้ง 6 ดาน เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี
3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 - 2561

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
1. ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาผูบ ริหาร บุคลากรและระบบการเมือง
ที่
1.

2.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดการเลือกตั้ง - เพื่อเตรียมการจัดการ
ระดับตางๆ (ส.ส.,ส.ว.,ส.จ., เลือกตั้งระดับตางๆ
ส.ถ.
ที่อาจเกิดขึ้นในแตละป
และ ผ.ถ.)

- จัดการเลือกตัง้
ส.ส.,ส.ว.,ส.จ.,ส.ถ. และ ผถ.

โครงการฝกอบรมและ - เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน
ศึกษาดูงานของผูบริหาร พัฒนาความคิดในการ
และคณะสมาชิกสภา
กําหนดนโยบายและนําสิ่ง
เทศบาล หัวหนาสวนการ ที่ดีมาประยุกตใชในการ
งานและเจาหนาที่
ทํางานของผูบริหาร
ผูเกี่ยวของเทศบาลเมือง เทศบาล สมาชิกสภา
สุพรรณบุรี
เทศบาล หัวหนาสวนการ
งาน และเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของ ของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี

- จัดอบรมผูบริหารและคณะ

ในกรณีตําแหนงวางลงหมด
สมาชิกภาพหรือครบวาระ

สมาชิกสภาเทศบาลหัวหนา
สวนการงานและเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี จํานวน 60 คน
- อบรมและศึกษาดูงาน
ประมาณ 1 สัปดาห

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
3,000,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
50,000)
1,000,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
1,000,000)
(ป 2557
700,000)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- มีโครงการจัดการ

เลือกตั้งในเขต
เทศบาล

-

-

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- การจัดเลือกตั้งระดับ

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

ตางๆ เปนไปดวย
ความเรียบรอย
บริสุทธิ์ ยุติธรรม
เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
- จํานวนบุคลากรที่ - ผูเขาอบรมและศึกษา สํานักปลัดฯ
ผานการอบรม
ดูงานเกิดการเรียนรู
งานธุรการ
จนสามารถนําความรู
และประสบการณจาก
การศึกษาดูงานมา
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานได

ที่
3.

4.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

โครงการพัฒนาความรู - เพื่อใหบุคลากรของ
- จัดอบรมและนําคณะ
ความสามารถและทักษะ เทศบาลไดรับการพัฒนา ผูบริหาร พนักงานเทศบาล (งบทองถิ่น)
(ป 2558
ในการปฏิบัติงานของ
ใหมีทักษะและสมรรถนะ ลูกจาง และเจาหนาที่
400,000)
ผูบริหาร พนักงาน
การปฏิบัติงานอยาง
ที่เกีย่ วของศึกษา และดูงาน
(ป 2557
เทศบาล ลูกจางเทศบาล เหมาะสมและทั่วถึง
รวมประมาณ 150 คน
400,000)
เมืองสุพรรณบุรี
- เพื่อใหบุคลากรรูจักการ
แกปญหาและทํางาน
รวมกันเปนทีมได

-

-

โครงการพัฒนาจริยธรรม
ของผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจาง
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

-

- เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ

คุณธรรม จริยธรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมผูบริหาร
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจาง

- จัดอบรมฝกปฏิบตั ใิ หความรู

2559
(บาท)
400,000

50,000

เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม (งบทองถิ่น)
ตามกรอบมาตรฐาน
(ป 2558
แกผูบริหาร พนักงาน
50,000)
เทศบาล และลูกจาง
(ป 2557
จํานวน 2 ครั้ง
50,000)

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนบุคลากรที่

- บุคลากรของเทศบาล

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ
ไดรับการพัฒนามี งานการเจาหนาที่
ทักษะและสมรรถนะ
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
- นําความรูและ
ประสบการณ มา
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน ใหมี
ประสิทธิภาพในการ
พัฒนาทองถิ่น
- จํานวนบุคลากรที่ - บุคลากรมีความรูและ สํานักปลัดฯ
งานการเจาหนาที่
ผานการอบรม
ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแก
ประชาชน หรือ
ผูรับบริการ
- มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย เปนที่
ยอมรับของสังคม
สามารถแขงขันกับ
ผูอื่นได
ผานการอบรม

-

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

ที่

โครงการ

5.

โครงการกิจกรรม 5 ส

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
- เพื่อใหบุคลากรมีความ

- จัดกิจกรรมใหผูบริหาร

รับผิดชอบตอหนาที่
และไดมีสวนรวมในการ
บริหารงานของเทศบาล
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน การใหบริการ
ประชาชนอยางรวดเร็ว
และมีความประทับใจ

เทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
และลูกจางสังกัดเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรที ุกคน
เขารวม

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
50,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
50,000)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนบุคลากรที่

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั
- สภาพแวดลอมใน

เขารวมกิจกรรม
-

-

6.

โครงการปฐมนิเทศ
- เพื่อใหบุคลากรมีความรู พนักงานเทศบาลและ
ความเขาใจในนโยบาย
พนักงานจาง
และหนาที่ของหนวยงาน
ของเทศบาลที่ไดรบั การ ในเทศบาล
บรรจุแตงตั้งใหม
- เพื่อสรางความรูสึกเปน เจาขององคกรเทศบาล
ใหกับบุคลากร
- เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
ความคุนเคยตอ
สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี จํานวน
100 คน
จัดปฐมนิเทศและศึกษา
อบรมเปนเวลา 1 วัน

5,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
5,000)
(ป 2557
5,000)

-

-

- จํานวนบุคลากรที่

-

ผานการปฐมนิเทศ

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ
งานการเจาหนาที่
สถานที่ทํางาน
มีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย
เกิดบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมที่ดี
ในการทํางาน
มีความปลอดภัยใน
การทํางาน
ผูรับบริการไดรับความ
สะดวก และรวดเร็ว
ขึ้น
บุคลากรมีความรู
สํานักปลัดฯ
งานการเจาหนาที่
ความเขาใจใน
นโยบายและหนาที่
ของหนวยงานที่ตนจะ
ปฏิบัติงานในเทศบาล
มากขึ้น
สรางความรูสึกเปน
เจาขององคกร
เทศบาลใหกับ
บุคลากร

ที่
7.

8.

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการปฐมนิเทศและ - เพื่อใหนักศึกษามีความ
ปจฉิมนิเทศนักศึกษา
พรอมในการฝก
ฝกงานเทศบาลเมือง
ประสบการณในวิชาชีพ
สุพรรณบุรี
- เพื่อใหนักศึกษาไดทราบ
ความสําคัญ ความเปนมา
หนาที่ของเทศบาลและ
การเผยแพรใหบุคลากร
ภายนอกไดรูจักเทศบาล
มากยิ่งขึ้น
- เพื่อใหนักศึกษาตระหนัก
ในศักยภาพและ
ความสําคัญของตนเอง
รูจักตนเอง บุคคลอื่นและ
สังคมมากขึ้น
โครงการฝกอบรมให
- เพื่อเสริมสรางความรู
ความรูดานกฎหมาย
ความเขาใจดานกฎหมาย
สําหรับบุคลากรภายใน แกบุคลากรภายใน
เทศบาลเมือง
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
5,000

หรืออื่นๆเทียบเทาไมต่ํากวา (งบทองถิ่น)
นี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ป 2558
5,000)
ขึ้นไป จํานวน 30 คน
(ป
2557
- จัดปฐมนิเทศและศึกษา
5,000)
อบรมเปนเวลา 1 วัน

- จัดอบรมบุคลากรภายใน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 100 คน
- จัดอบรมประชาชนใน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 100 คน

60,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
40,000 )
(ป 2557
-)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนนักศึกษา

ฝกงานที่ผานการ
ปฐมนิเทศ

-

-

- จํานวนบุคลากร

และประชาชน
ที่ผานการอบรม

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั
- นักศึกษามีความรู

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ความเขาใจใน
นโยบาย ระเบียบ
กฎเกณฑขอ บังคับ
ตางๆ ของเทศบาล
และหนาที่ของตน
- สําเร็จการศึกษาเปน
บัณฑิตที่มีศักยภาพใน
การทํางานที่มากกวา
และมีโอกาสไดรับ
เสนองานกอนที่จะ
สําเร็จการศึกษา

งานการเจาหนาที่

- บุคลากรภายใน
เทศบาลฯ ไดรับ
ความรูแ ละสามารถ
นํามาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งเปนการปองกัน
การกระทําที่
กอใหเกิดความ
เสียหายตอองคกร

กองวิชาการฯ
งานนิติการ

ที่
9.

โครงการ
โครงการพัฒนา
เครือขายดาน
ประชาธิปไตย

วัตถุประสงค
- เพื่อสรางเครือขายผูนํา
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีทักษะในการ
เขารวมกิจกรรมและการ
แสดงความคิดเห็นแบบมี
สวนรวมอยางเหมาะสม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมคณะกรรมการ

ชุมชนทั้ง ๑๖ ชุมชน
และเครือขายที่เกี่ยวของ
จํานวน ๘๐ คน

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
50,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
50,000)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

- จํานวนผูที่ผานการ - การดําเนินงานของ

อบรมตาม

อปท. เกิดประโยชน
สูงสุด มีความโปรงใส
การบริหารงานมี
ทิศทางสูค วามสําเร็จ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ

งานพัฒนา
ชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชขององคกร
ที่
1.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดซื้อเครื่องมือ - เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1. ตูเหล็กบานเลือ่ นทึบ
(ครุภัณฑ) เพื่อใชในการ เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ทรงสูง จํานวน 2 ตู
ปฏิบัติงานของสํานัก
- เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพใน 2. รถปคอัพ 4 ประตู
ปลัดเทศบาล
การปฏิบัติงาน
จํานวน 1 คัน
3. เครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ
จํานวน 2 ชุด
4. โทรทัศนสี LED ขนาดไม
นอยกวา 40 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องดูดฝุน จํานวน
1 เครื่อง
6. เครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร
ระบบ VHF ชนิดประจําที่
จํานวน 2 เครื่อง
7. เลื่อยโซยนต จํานวน 2 ตัว
8. เรือกูภัยทองแบน
พรอมเครื่องยนตติดทาย
(Outbord Moter)
จํานวน 3 ชุด

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

10,000
(งบทองถิ่น)
787,000
(งบทองถิ่น)
80,000
(งบทองถิ่น)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนเครื่องมือ

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรบั
- มีเครื่องมือเครื่องใช

(ครุภัณฑ) เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
มีเพียงพอ ไมต่ํากวา รอยละ 60

เพิ่มขึ้นเพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงาน
ทําใหการปฏิบัติงาน
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย และ
สามารถปองกันการ
สูญหายของทรัพยสิน
และเอกสารตางๆ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานธุรการ

-

-

งานธุรการ

-

-

26,000
(งบทองถิ่น)

-

-

30,000
(งบทองถิ่น)
90,000
(งบทองถิ่น)

-

-

งานธุรการ

-

-

งานปองกันฯ

90,000
(งบทองถิ่น)
1,300,000
(งบทองถิ่น)

-

-

งานปองกันฯ

-

-

งานปองกันฯ

งานธุรการ
งานธุรการ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9. ทอสงน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12 นิ้ว ยาว 3 เมตร จํานวน 14 ทอน

งบประมาณและทีผ่ านมา

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะ
ไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

98,000
(งบทองถิ่น)
98,000
(งบทองถิ่น)

-

-

งานปองกันฯ

-

-

งานปองกันฯ

-

-

งานปองกันฯ

10. เครื่องสูบน้ํา เปนเครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาไมนอ ยกวา 10 แรงมา
ขนาดทางสูบน้าํ ไมนอ ยกวา  4 นิ้ว มีทางสงน้ําขนาด  4 นิ้ว
พรอมอุปกรณประจําเครื่อง จํานวน 2 เครื่อง
11. เครื่องสูบน้ํา ชนิดหอยโขง แบบลอน้ําในตัว เปนเครื่องยนตดีเซลมีทอ ดูด 300,000
ขนาดไมนอ ยกวา 4 นิ้ว มีทอ สงขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว
(งบทองถิ่น)
จํานวน 1 เครื่อง
12. เครื่องสูบน้ํา ขนาดไมนอ ยกวา 5.3 แรงมา พรอมทอพญานาค
50,000
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว จํานวน 4 ชุด
(งบทองถิน่ )
13. ไมคโครโฟน ชนิดไรสาย จํานวน 2 ชุด
30,000
(งบทองถิ่น)
14. โทรทัศน LED ขนาดไมนอ ยกวา 40 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง
51,000
(งบทองถิ่น)

-

-

งานปองกันฯ

-

-

งานปองกันฯ

-

-

งานปองกันฯ

ที่
2.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดซื้อเครื่องมือ - เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1. เครื่องคอมพิวเตอร
(ครุภัณฑ) เพื่อใชในการ เพียงพอในการปฏิบัติงาน พรอมอุปกรณ จํานวน
ปฏิบัติงานของกอง
- เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพใน
1 เครือ่ ง
วิชาการและแผนงาน
การปฏิบัติงาน
2. เลนสซูมกลอง
จํานวน 1 ชุด
3. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

40,000
(งบทองถิ่น)

-

-

25,900
(งบทองถิ่น)
10,900
(งบทองถิ่น)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนเครื่องมือ

ผลลัพธทคี่ าดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีเครื่องมือเครื่องใช

งานนิติการ

(ครุภัณฑ) เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
มีเพียงพอ ไมต่ํากวา รอยละ 60

เพิ่มขึ้นเพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงาน
งาน
ทําใหการปฏิบัตงิ าน
ประชาสั
มพันธ
รวดเร็วและมี
งาน
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประชาสัมพันธ
- มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย และ
สามารถปองกันการ
สูญหายของทรัพยสิน
และเอกสารตางๆ

ที่
3.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดซื้อเครื่องมือ - เพื่อใหมีเครื่องมือเครือ่ งใช 1. เครื่องคอมพิวเตอร
(ครุภัณฑ) เพื่อใชในการ เพียงพอในการปฏิบัติงาน
พรอมอุปกรณ จํานวน
ปฏิบัติงานของกอง
- เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพใน
8 เครือ่ ง
การศึกษา
การปฏิบัติงาน
2. เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง ขนาด
12,000 BTU
จํานวน 1 เครื่อง
3. โตะทํางาน พรอมเกาอี้
จํานวน 3 ชุด
4. ตูเหล็กเก็บเอกสาร
4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
5. รถตู จํานวน 1 คัน

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

320,000
(งบทองถิ่น)

-

-

18,000
(งบทองถิ่น)

-

-

-

-

-

-

-

-

15,300
(งบทองถิ่น)
4,500
(งบทองถิ่น)
1,244,000
(งบทองถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนเครื่องมือ

ผลลัพธทคี่ าดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีเครื่องมือเครื่องใช

กองการศึกษา

(ครุภัณฑ) เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
มีเพียงพอ ไมต่ํากวา รอยละ 60

เพิ่มขึ้นเพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงาน
ทําใหการปฏิบัติงาน กองการศึกษา
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- มีความเปนระเบียบ กองการศึกษา
เรียบรอย และ
สามารถปองกันการ กองการศึกษา
สูญหายของทรัพยสิน
และเอกสารตางๆ
กองการศึกษา

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะ
ไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

600,000
(งบทองถิ่น)
300,000
(งบทองถิน่ )
240,000
(งบทองถิ่น)
298,400
(งบทองถิ่น)
108,000
(งบทองถิ่น)
18,000
(งบทองถิ่น)
72,000
(งบทองถิ่น)
13,000
(งบทองถิ่น)
240,000
(งบทองถิ่น)
43,000
(งบทองถิ่น)
75,000
(งบทองถิ่น)
60,000
(งบทองถิ่น)

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับใชประกอบการเรียนการสอน จํานวน 20 ชุด
2. คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล พรอมติดตั้งโปรแกรม

จํานวน 10 ชุด
3. โตะนักเรียนพรอมเกาอี้ จํานวน 200 ชุด
4. เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 30,000 BTU ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
พรอมติดตั้ง จํานวน 8 เครื่อง
5. ตูเหล็กใสหนังสือ ขนาด 181 x 40.6 x 87.6 ซม. จํานวน 20 ตู
6. เครื่องซักผาอัตโนมัติ ขนาด 12 กก. (ฝาบน) จํานวน 1 เครื่อง
7. เครื่องปริ๊นเลเซอรสี จํานวน 4 เครื่อง
8. เครื่องดูดฝุน ขนาด 5 ลิตร จํานวน 2 เครื่อง
9. เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร จํานวน 8 ชุด

10. เครื่องกรองน้ํา จํานวน 2 ชุด
11. กลองวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
12. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมพรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 4 ชุด

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
13. ปายอักษรไฟวิ่ง ขนาด สูง 30 ซม. ยาว 200 ซม. หนา 8 ซม.

พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ปาย
14. ตูลําโพงอเนกประสงค ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 4 ตู
15. พัดลมชนิดโคจร ใบพัดขนาด 16 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 30 ตัว
16. โทรทัศนสีแบบ LED ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว พรอมติดตั้ง

จํานวน 4 เครื่อง
17. กระดานอัจฉริยะ พรอมเครื่องฉายภาพ จํานวน 1 ชุด
18. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย พรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
19. เครื่องดนตรีโปงลาง จํานวน 1 วง

20. เครื่องพิมพบัตรนักเรียน บัตรพลาสติก จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและทีผ่ านมา

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะ
ไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

87,000
(งบทองถิ่น)
36,000
(งบทองถิ่น)
60,000
(งบทองถิ่น)
205,000
(งบทองถิ่น)
89,000
(งบทองถิ่น)
120,000
(งบทองถิ่น)
120,000
(งบทองถิ่น)
59,500
(งบทองถิ่น)

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะ
ไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

18,800
(งบทองถิ่น)
185,000
(งบทองถิ่น)
75,000
(งบทองถิ่น)
106,000
(งบทองถิ่น)
13,000
(งบทองถิ่น)
10,000
(งบทองถิ่น)
26,000
(งบทองถิ่น)
96,000
(งบทองถิ่น)
100,000
(งบทองถิ่น)
600,000
(งบทองถิ่น)
400,000
(งบทองถิ่น)

-

-

รร.ท.2

-

-

รร.ท.2

-

-

รร.ท.2

-

-

รร.ท.2

-

-

รร.ท.2

-

-

รร.ท.2

-

-

รร.ท.2

-

-

รร.ท.2

-

-

รร.ท.2

-

-

รร.ท.2

-

-

รร.ท.2

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
1. ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 7 คิวบิกฟุต จํานวน 2 ตู
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU ชนิดแขวน พรอมติดตัง้
จํานวน 5 เครื่อง
3. โตะขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยมพับได พื้นปูโฟเมกา จํานวน 50 ตัว
4. ตูเหล็ก 2 ชั้น ชั้นบนกระจกใสบานสไลด ชั้นลางทึบบานเหล็กสไลด
พรอมฐานรองตู จํานวน 10 ชุด
5. เครื่องดูดฝุน ขนาดไมนอ ยกวา 15 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง
6. เครื่องปมน้ําระบบอัตโนมัติ ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 300 วัตต

จํานวน 1 เครื่อง
7. ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุไมนอยกวา 2,000 ลิตร
จํานวน 2 ถัง
8. เครื่องขยายเสียงชวยสอนแบบพกพา จํานวน 24 เครื่อง
9. ตูทําน้ําเย็นสแตนเลส ชนิด 4 หัวกอก พรอมติดตั้ง จํานวน 5 ตู
10. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับใชประกอบการเรียนการสอน พรอมติดตั้ง
จํานวน 20 ชุด
11. โทรทัศนสีแบบ LED ขนาดไมนอ ยกวา 46 นิ้ว พรอมติดตั้ง
จํานวน 10 ชุด

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
12. ปายอลูมิเนียม ขนาด 120 x 240 ซม. พรอมติดตั้ง จํานวน 10ปาย
13. ปายอักษรไฟวิ่ง ขนาด สูง 30 ซม. ยาว 200 ซม. หนา 8 ซม.
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ปาย
14. พัดลมชนิดโคจร ใบพัดขนาด 16 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 40 ตัว
15. กระจกเงาอยางดี พรอมกรอบอลูมิเนียม ขนาด สูง 2 เมตร
กวาง 1 เมตร จํานวน 3 บาน

งบประมาณและทีผ่ านมา

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะ
ไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

120,000
(งบทองถิ่น)
87,000
(งบทองถิ่น)
96,000
(งบทองถิ่น)
7,500
(งบทองถิ่น)

-

-

รร.ท.2

-

-

รร.ท.2

-

-

รร.ท.2

-

-

รร.ท.2

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะ
ไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

63,250
(งบทองถิ่น)
11,500
(งบทองถิ่น)
8,740
(งบทองถิ่น)
55,700
(งบทองถิ่น)

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

164,670

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
1. ที่กั้นเขาและออก พรอมราวกัน้ ทางเดิน จํานวน 1 ชุด
2. เครื่องอัดหนังสือขนาดใหญ จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องหนีบหนังสือสําหรับเจาะรู จํานวน 1 เครื่อง
4. ชั้นหนังสือแบบ 2 ดาน 2 ชวง ปดไมดานขางและดานบน วางได

6 ระดับชั้น พรอมลวดกั้นหนังสือชั้นละ 1 เสน จํานวน 3 ตู
5. ตูหนังสือแบบ 2 ดาน 2 ชวง ปดไมดานขางและดานบน วางได
6 ระดับชั้น พรอมลวดกั้นหนังสือชั้นละ 1 เสน จํานวน 6 ตู
6. ชุดเคานเตอรแบบสูง จํานวน 1 ตัว
7. ชุดโตะและเกาอี้นั่งอานหนังสือ (โตะ 1 ตัว เกาอี้ 4 ตัว) จํานวน 10 ชุด
8. ตูเก็บสิ่งของกอนเขาหองสมุด แบบถอดประกอบได แบงเปนชองๆ
จํานวน 24 ชอง จํานวน 1 ตู
9. โทรทัศนสีแบบ LED TV ระดับความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล
ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 17 เครื่อง
10. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอ ยกวา 3,000
ANSI จํานวน 3 เครื่อง
11. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 100 นิ้ว
จํานวน 2 จอ

(งบทองถิ่น)
65,000
(งบทองถิ่น)
99,500
(งบทองถิ่น)
10,000
(งบทองถิ่น)
374,000
(งบทองถิ่น)
99,000
(งบทองถิ่น)
19,800
(งบทองถิ่น)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
12. เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอ ยกวา 30,000 BTU มีระบบฟอกอากาศ
แบบแขวนหรือตั้งพื้น พรอมติดตั้ง จํานวน 10 เครื่อง
13. พัดลมชนิดโคจร ใบพัดขนาด 16 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 20 ตัว
14. เกาอี้เลคเชอร จํานวน 200 ตัว
15. โตะครู ระดับ 7-9 พรอมเกาอี้ลอเลือ่ น จํานวน 10 ชุด

16. เกาอี้นั่งบุนวม ขนาด 43 x 53 x 90 ซม. ขาเหล็กชุปโครเมียมอยางดี
จํานวน 200 ตัว
17. ผาคลุมเกาอี้โครงเหล็กบุนวม ชนิดเต็มตัว มีโบวคาด จํานวน 200 ชิ้น
18. ชุดรับแขกโซฟาแบบหนังอยางดี ชนิดที่นั่งยาว 1 ตัว ที่นั่งเดี่ยว 4 ตัว
พรอมโตะกลางพื้นปูกระจก 1 ตัว จํานวน 2 ชุด
19. กลองถาย VDO พรอมกระเปาและอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
20. กลองถายภาพดิจติ อล (DSLR) ความละเอียดไมนอ ยกวา
17 ลานพิกเซล พรอมกระเปาและอุปกรณ จํานวน 2 ตัว
21. ปายอักษรไฟวิ่ง ขนาด สูง 30 ซม. ยาว 200 ซม. หนา 8 ซม.
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ปาย

งบประมาณและทีผ่ านมา

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะ
ไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

370,000
(งบทองถิ่น)
40,000
(งบทองถิ่น)
200,000
(งบทองถิ่น)
51,000
(งบทองถิ่น)

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

100,000

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

(งบทองถิ่น)
40,000
(งบทองถิ่น)
70,000
(งบทองถิ่น)
30,000
(งบทองถิ่น)
40,000
(งบทองถิ่น)
87,000
(งบทองถิ่น)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะ
ไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

70,000
(งบทองถิ่น)
120,000
(งบทองถิ่น)
44,000
(งบทองถิ่น)
133,000
(งบทองถิ่น)
8,300
(งบทองถิ่น)
20,100
(งบทองถิ่น)
250,000
(งบทองถิ่น)
100,000
(งบทองถิ่น)
135,000
(งบทองถิ่น)
37,500
(งบทองถิ่น)
51,000
(งบทองถิ่น)
20,000
(งบทองถิ่น)

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบวั บาน
1. ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 20 ตู
2. โตะนักเรียนเดียว พรอมเกาอี้ จํานวน 150 ชุด
3. ชั้นวางวารสารชนิดเอียง (เปดชั้นได) ขนาดกวาง 36 นิ้ว สูง 36 นิ้ว
ลึก 12 นิ้ว จํานวน 10 ใบ
4. ชั้นหนังสือชนิดสองตอนใชไดสองหนา สําหรับหองสมุด จํานวน 10 ใบ
5. รถเข็นหนังสือหองสมุด จํานวน 2 คัน
6 แทนอานหนังสือพิมพ จํานวน 3 แทน
7. เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

8. ตูทําน้ําเย็นสแตนเลส ชนิด 4 หัวกอก ความจุ 60 ลิตร พรอมติดตั้ง
จํานวน 5 ตู
9. โตะสําหรับโรงอาหารแบบสแตนเลสขนาด 75 x 110 ซม.
พรอมเกาอี้ 6 ตัว ตอ 1 ชุด จํานวน 30 ชุด
10. โตะเตรียมอาหารในโรงครัวแบบสแตนเลส 2 ชั้น
ขนาด 70 x100 ซม.จํานวน 5 ตัว
11. โตะครู พรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด
12. กลองถายภาพดิจติ อล (DSLR) ความละเอียดไมนอ ยกวา
17 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
13. เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอ ยกวา 36,000 BTU มีระบบฟอกอากาศ
แบบแขวนหรือตั้งพื้น พรอมติดตั้ง จํานวน 9 เครื่อง
14. ตูลําโพงอเนกประสงค ขนาด 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่ พรอมไมลลอย
จํานวน 3 ตู
15. โทรทัศนสีแบบ LED TV ระดับความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล
ขนาดไมนอ ยกวา 55 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 4 เครื่อง
16. พัดลมชนิดโคจร ใบพัดขนาด 16 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 31 ตัว
17. โตะหองประชุม ขนาด ยาว 120 x ลึก 43 x สูง 74 ซม.

จํานวน 30 ตัว
18. ตูเหล็ก 2 ชั้น ชั้นบนกระจกใสบานสไลด ชั้นลางตูทึบเปนบานเหล็ก
สไลด พรอมฐานรองตู จํานวน 12 ชุด
19. ปายอักษรวิ่ง LED พรอมติดตัง้ จํานวน 1 ปาย
20. ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส (แบบนาโน) ขนาดความจุ 1,500 ลิตร
จํานวน 2 ใบ
21. ชุดรับแขกโซฟา จํานวน 2 ชุด

งบประมาณและทีผ่ านมา

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะ
ไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

396,000
(งบทองถิ่น)
27,000
(งบทองถิ่น)
204,000
(งบทองถิ่น)
62,000
(งบทองถิ่น)
48,000
(งบทองถิ่น)
102,000
(งบทองถิ่น)
80,000
(งบทองถิ่น)
22,000
(งบทองถิ่น)
70,000
(งบทองถิ่น)

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

-

-

รร.ท.4

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

250,000
(งบทองถิ่น)
120,000
(งบทองถิ่น)
35,000
(งบทองถิ่น)
35,000
(งบทองถิ่น)

-

-

-

-

-

-

-

-

51,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะ
ไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กวัดไทรย
1. เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
2. กลองถายภาพเคลือ่ นไหว (วีดโี อ) พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด

3. เครื่องรับสัญญาณ พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
4. ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 10 ตู
5. โทรทัศนสีแบบ LED TV ระดับความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล
ขนาดไมนอ ยกวา 55 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
6. วิทยุเทป DVD จํานวน 5 เครื่อง
7. กลองวงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
8. โตะครูระดับ 7-9 พรอมเกาอี้แบบลอเลื่อน จํานวน 3 ชุด
9. พัดลมชนิดโคจร ใบพัดขนาด 16 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 10 ตัว
10. โตะสําหรับโรงอาหารแบบสแตนเลส ขนาด 75 x 110 ซม.

พรอมเกาอี้ 6 ตัว ตอ 1 ชุด จํานวน 10 ชุด
11. โตะเตรียมอาหารแบบสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 70 x 100 ซม.
จํานวน 5 ตัว
12. ตูเหล็ก 2 ชั้น ชั้นบนกระจกใสบานสไลด ชั้นลางตูทึบเปนบานเหล็ก
สไลด พรอมฐานรองตู จํานวน 6 ชุด

(งบทองถิ่น)
80,000

(งบทองถิ่น)
100,000
(งบทองถิ่น)
15,300
(งบทองถิ่น)
20,000
(งบทองถิ่น)
45,000
(งบทองถิ่น)
37,500
(งบทองถิ่น)
51,000
(งบทองถิ่น)

ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
13. ตูลําโพงอเนกประสงค ขนาด 15 นิ้ว แบบเคลือ่ นที่ พรอมไมคลอย

จํานวน 1 ตู
14. โตะหองประชุม ขนาด ยาว 120 x ลึก 43 x สูง 74 ซม.
จํานวน 10 ตัว
15. ชุดรับแขกโซฟา จํานวน 1 ชุด
16. โตะมานั่งหินขัด พรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด
17. ปายอักษรไฟวิ่ง ขนาด 30 x 195 x 8 ซม. พรอมติดตั้ง
จํานวน 1 ปาย
18. ระบบอินเตอรเน็ต ADSL จํานวน 1 ระบบ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

9,000
(งบทองถิ่น)
16,000
(งบทองถิ่น)
35,000
(งบทองถิ่น)
35,000
(งบทองถิ่น)

-

-

-

-

-

-

-

-

85,000

-

-

-

-

(งบทองถิ่น)
32,000

(งบทองถิ่น)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะ
ไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบขอมูล แผนพัฒนา และการเผยแพรประชาสัมพันธ
ที่
1.

2.

โครงการ
โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ 1. แผนพัฒนาสามป
พัฒนาเทศบาลเมือง
พ.ศ. 2560 – 2562

สุพรรณบุรี
จํานวน 100 เลม
- เพื่อใชเปนกรอบในการ 2. แผนการดําเนินงาน
จัดทําเทศบัญญัติ
ประจําป พ.ศ. 2559
งบประมาณรายจาย
จํานวน 70 เลม
ประจําป
3. รายงานการติดตามและ
- เพื่อใชเปนเครื่องมือของ
ประเมินผล พ.ศ.2558
ผูบริหารในการตรวจ
จํานวน 70 ฉบับ
ติดตามการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ
โครงการจัดทําวารสาร - เพื่อประมวลภาพและ - จัดทําวารสารรายงานกิจการ
รายงานกิจการเทศบาล เนื้อหาของกิจกรรมตางๆ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
ที่เทศบาลไดดําเนินการ
ประจําป จํานวน 9,000
แลวนํามาเผยแพร
เลม
ประชาสัมพันธ ให
ประชาชนและหนวยงาน
ตางๆ ไดรับทราบ

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
70,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
70,000)
(ป 2557
50,000)

200,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
200,000)
(ป 2557
200,000)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- เทศบาลเมือง

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั
- มีแผนแมบททีใ่ ชเปน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองวิชาการฯ
สุพรรณบุรีมี
กรอบกําหนดทิศทาง งานวิเคราะห
แผนพัฒนาทองถิ่น ในการพัฒนาเทศบาล
ที่ถูกตองตาม
- มีแผนพัฒนาที่ใชเปน
ระเบียบฯ
กรอบ ในการจัดทํา
เทศบัญญัติ
งบประมาณประจําป
- ผูบริหารมีเครื่องมือใน
การตรวจติดตามการ
ดําเนินแผนงาน /
โครงการ
- เทศบาลเมือง
- ประชาชนและ
กองวิชาการฯ
สุพรรณบุรีมวี ารสาร หนวยงานตางๆ ได
งาน
รายงานกิจการ
ทราบผลการดําเนิน ประชาสัมพันธ
เทศบาลฯ
ของเทศบาลอยาง
ทั่วถึง

ที่

โครงการ

3.

โครงการจัดทําวารสาร
จดหมายขาวเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี
ราย 4 เดือน

วัตถุประสงค
- เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานและภารกิจที่
เทศบาลไดดําเนินการให
ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี ทั้ง 16
ชุมชน และหนวยงาน
ภายนอกไดรับทราบ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
150,000

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

30,000

-

-

- จัดทําวารสารจดหมายขาว
(งบทองถิ่น)
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ราย 4 เดือน จํานวน 3 ฉบับ (ป 2558
ฉบับละ 6,000 เลม รวมเปน 150,000)
(ป 2557
18,000 เลม
150,000)

4. โครงการปรับปรุงและ - เพื่อยกรางและปรับปรุง - ยกรางกฎหมายและ
ยกรางเทศบัญญัติของ
เทศบัญญัติฯใหกับ
ปรับปรุงกฎหมายใหกับ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หนวยงานในสังกัด
สวนราชการในสังกัด
เทศบาล
เทศบาลฯ จํานวน 5 ฉบับ
- เพื่อใชเปนกฎหมาย
ทองถิ่นใหประชาชนและ
ผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
30,000)
(ป 2557
25,000)

ตัวชี้วดั
(KPI)
- เทศบาลเมือง

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีวารสารเปนสื่อ
กองวิชาการฯ
สุพรรณบุรีมวี ารสาร สําหรับเผยแพรขอมูล
งาน
จดหมายขาว
ขาวสารภารกิจของ
ประชาสัมพันธ
เทศบาลใหประชาชน
และหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของ
ไดรับทราบ
- ใชเปนฐานขอมูล
ประกอบการบริหาร
และพัฒนาเทศบาล
- มีกฎหมายเทศบาล - เทศบาลฯ มี
กองวิชาการฯ
ที่ผานการยกราง
เทศบัญญัติใช
งานนิตกิ าร
และหรือกฎหมายที่ - ใชเปนกฎหมาย
ผานการปรับปรุง
ทองถิ่นใหประชาชน
ไมต่ํากวา 5 ฉบับ/ป และผูเกี่ยวของถือ
ปฏิบัติ

ที่
5.

6.

โครงการ
โครงการจัดทํา
แผนชุมชน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อพัฒนาใหเปนไปตาม - จัดทําแผนชุมชนในเขต
ความตองการของชุมชน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
- เพื่อรวมพลังทุกภาคสวน ทัง้ 16 ชุมชน
ของชุมชน ในการขับเคลือ่ น
การแกไขปญหาแบบ
องครวม
- เพื่อใหทราบปญหาและ
ความตองการของแตละ
ชุมชน

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
40,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
40,000)
(ป 2557
40,000)

200,000
โครงการสํารวจและ
- เพื่อทําการสํารวจขอมูล - สํารวจขอมูลจากประชาชน
(งบทองถิ่น)
จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
พื้นฐานของประชาชน ในเขตเทศบาล จํานวน
(ป 2558
ในการจัดทําแผนพัฒนา ในเขตเทศบาลเมือง
กวา 6,000 ครัวเรือน
200,000)
สุพรรณบุรี จํานวนกวา
(ป 2557
6,000 ครัวเรือน
50,000 )
- เพื่อใชเปนขอมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

- ชุมชน และทม.สพ. - เกิดเวทีชมุ ชนที่มี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการฯ
มีแผนชุมชนใชเปน ความตอเนื่อง เพื่อ
งานพัฒนา
ขอมูลประกอบการ รวมกันพัฒนาชุมชน
ชุมชน
จัดทําแผนพัฒนา - มีฐานขอมูลของ
เทศบาลฯ
ชุมชนในการพัฒนา
และแกไขปญหา
ของชุมชน
- ใชเปนขอมูล
ประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล
- ทม.สพ.มีขอ มูล
- ชุมชนไดรับการพัฒนา กองสวัสดิการฯ
พื้นฐานที่ถูกตองใน และแกไขปญหาได
งานพัฒนา
การพัฒนาชุมชน
ถูกตองตามขอมูล
ชุมชน
พื้นฐานที่ไดจากการ
สํารวจ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการศึกษาและกีฬา
ที่

โครงการ

1.

โครงการเขาคายชุมนุม
ลูกเสือ ยุวกาชาด –
เนตรนารี

2.

วัตถุประสงค
- เพื่อนักเรียนเขารวม
กิจกรรมเขาคายลูกเสือ
ในระดับภาค/ประเทศ
ของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- นักเรียนที่เปนลูกเสือ
ยุวกาชาด และเนตรนารี
จํานวน 10 หมู
รวม 100 คน

โครงการรณรงคปองกัน - เพื่อปองกันการแพร
- นักเรียนในกลุมเสี่ยงของ
ยาเสพติดในสถานศึกษา ระบาดของยาเสพติด/สาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เสพติดในสถานศึกษา
จํานวน 150 คน
- เพื่อบําบัดฟนฟูนักเรียน
ที่ติดยาเสพติด สารเสพติด
- เพื่อตรวจสอบนักเรียน
กลุมเสี่ยงที่สงสัยวาจะติด
ยาเสพติด สารเสพติด

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
150,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
-)
(ป 2557
-)
80,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
-)
(ป 2557
-)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนผูเขารวม

โครงการ

-

-

- จํานวนนักเรียนที่

เสี่ยงตอการติดยา
เสพติด

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- นักเรียนได
ประสบการณ/มีความ
สามัคคี
- นักเรียนเปนคนที่มี
คุณภาพ รูรักความ
สามัคคี มีน้ําใจ
ใหอภัย

กองการศึกษา

- นักเรียนปลอดภัย
จากยาเสพติด
/สารเสพติด
- นักเรียนเปน
ทรัพยากรที่มีคุณภาพ
ของสังคม

กองการศึกษา

ที่
3.

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการอบรมสัมมนา - เพื่ออบรมใหความรู
เชิงปฏิบัติการ วิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาผลงาน
ของพนักงานครูเทศบาล ดานวิชาการและทัศนะ
ลูกจางและบุคลากร
ศึกษาแกพนักงานครู
ทางการศึกษา
เทศบาล ลูกจางและ
บุคลากรทางการศึกษา

4. โครงการอบรม
คอมพิวเตอร
สําหรับพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดการอบรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการความกาวหนา
ทางวิชาการของพนักงานครู
เทศบาล ลูกจางและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทางดานผลงานทางวิชาการ
วิทยฐานะ จํานวนอยางนอย
3 ครั้ง 180 คน
และการทัศนะศึกษาดูงาน
- เพื่อใหครูและบุคลากร - จัดการอบรมฝกปฏิบัตใิ ห
ทางการศึกษามีความรู
พนักงานครูเทศบาล
ทักษะเกี่ยวกับ
บุคลากรทางการศึกษา
คอมพิวเตอรขั้นตางๆ ทั้ง จํานวน 60 คน
ในระดับเบื้องตน ระดับสูง
และสามารถนํามาใชงาน
ดานการเรียน การสอน
การปฏิบัติงาน

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
800,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
800,000)
(ป 2557
700,000)

50,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
20,000)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนผูผานการ

อบรม

-

-

- จํานวนผูผานการ

อบรม

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- พนักงานครูเทศบาล

กองการศึกษา
ลูกจางและบุคลากร
หนวยงาน
ทางการศึกษาสามารถ ศึกษานิเทศก
มีความรูทางวิชาการ
ไดอยางมีคุณภาพและ
มีความ กาวหนา
ทางดานวิทยฐานะ

- ครูและบุคลากร

กองการศึกษา
ทางการศึกษามีความ หนวยงาน
รู ทักษะทางดาน
ศึกษานิเทศก
คอมพิวเตอร และ
สามารถนําไปใชใน
การเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดทําหลักสูตร - เพื่อใหครู และผูมีสวน - จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษา และสือ่ การ เกี่ยวของรวมจัดทํา
รวมกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
เรียนการสอน
หลักสูตรสถานศึกษา
จํานวน 1 ครั้ง
- เพื่อใหครู บุคลากร
- จัดอบรมฝกปฏิบตั กิ ารทํา
ทางการศึกษารวมจัดทํา สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
6. โครงการอบรมพัฒนา
- เพื่ออบรม ฝกปฏิบัตใิ ห - จัดอบรม ฝกปฏิบัติ ให
จริยธรรมพนักงานครู
ความรูเกี่ยวกับคุณธรรม ความรูเกี่ยวกับคุณธรรม
เทศบาล ลูกจางและ
จริยธรรม ตามกรอบ
จริยธรรม ตามกรอบ
บุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานคุณธรรม
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานครู จริยธรรมของพนักงานครู
เทศบาลลูกจางและ
เทศบาลลูกจางและ
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 2 ครั้ง
7. โครงการพัฒนาครูผูสอน - เพื่ออบรมใหความรูแก - จัดการอบรมใหความรูและ
ระดับปฐมวัย
พนักงานครูเทศบาล
ศึกษาดูงานแกพนักงานครู
ระดับปฐมวัยและครู
เทศบาลระดับปฐมวัยและ
ผูดูแลเด็กเล็กเกี่ยวกับการ ครูผูดูแลเด็กเล็กเกี่ยวกับ
จัด การเรียนการสอนแก การจัดการศึกษาระดับ
เด็กปฐมวัย
ปฐมวัย จํานวน 2 ครั้ง
- ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน
จํานวน 1 ครั้ง
5.

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
50,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
30,000)
50,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
50,000)
60,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
60,000)
(ป 2557
60,000)

2560
(บาท)

2560
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนผูผานการ

อบรม

-

-

- จํานวนผูผานการ

อบรม

-

-

- จํานวนผูผานการ

อบรม

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ครูและผูมีสวน

กองการศึกษา
เกี่ยวของไดรวมจัดทํา หนวยงาน
หลักสูตรและสื่อการ ศึกษานิเทศก
เรียนการสอน

- พนักงานครูเทศบาล

กองการศึกษา
ลูกจางและบุคลากร
หนวยงาน
ทางการศึกษามีความรู ศึกษานิเทศก
และปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแก
นักเรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม
- พนักงานครูเทศบาล กองการศึกษา
ระดับปฐมวัยและครู
หนวยงาน
ผูดูแลเด็กเล็กมีความรู ศึกษานิเทศก
ความสามารถและ
ประสิทธิภาพ ในการ
จัดการศึกษา

ที่
8

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดการแขงขัน - เพื่อสงเสริมใหเด็ก/
- จัดการแขงขันกีฬาและ
กีฬาเยาวชนแหงชาติ
เยาวชนไดออกกําลังกาย สงเสริมการแขงขันกีฬาตาม
ครั้งที่ 32 (พ.ศ.2559) แสดงความสามารถ
ความเหมาะสม
ทางดานกีฬาและสงเสริม
นักเรียน เยาวชน เขารวม
การแขงขันและเปน
เจาภาพจัดการแขงขัน

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
4,066,000

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
-)
(ป 2557
-)

30,000
9. โครงการประเมินคุณภาพ - เพื่อประเมินคุณภาพ
- ประเมินคุณภาพการศึกษา
(งบทองถิ่น)
การศึกษา
การศึกษาและสรุป
และสรุปวิเคราะห
วิเคราะหประมวลผล
ประมวลผลการศึกษาระดับ (ป 2558
30,000)
การศึกษาระดับเขต
เขตเทศบาล ระดับเขต
(ป 2557
เทศบาล ระดับเขต
การศึกษา 5
20,000)
การศึกษา 5
- รายงานผลการศึกษาเปน
- รายงานผลการศึกษาตอ
รูปเลม ตอหนวยงานที่
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เกี่ยวของ

ตัวชี้วดั
(KPI)

- จํานวนครั้งที่จัดการ - นักเรียนและเยาวชน

แขงขัน

-

-

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

- จํานวนโรงเรียน

ที่ผานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

มีความสามารถทักษะ
ทางดานกีฬา เขารวม
การแขงขัน ในระดับ
ตางๆ และรวมทั้งเปน
เจาภาพจัดการแขงขัน
กีฬา
- เทศบาลและ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น

กองการศึกษา
หนวยงานที่เกี่ยวของมี หนวยงาน
ขอมูลดานการศึกษา ศึกษานิเทศก
ที่มีระบบและเชื่อถือ
ไดซึ่งนําไป ใชเปน
ฐานขอมูล ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษาของเทศบาล
ใหมีคณ
ุ ภาพและได
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

10. โครงการงานมหกรรม

ทางวิชาการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อการจัดการประกวด

- จัดงานวันวิชาการ
กิจกรรมทางวิชาการของ - ประกวดแขงขันกิจกรรม

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ทางวิชาการ

- เขาคายวิชาการ
- การแสดงผลงานของ
- ประชาสัมพันธผลงานการ นักเรียน ครู
จัดการศึกษาของเทศบาล - การจัดนิทรรศการทาง

เมืองสุพรรณบุรี

11. โครงการแขงขันคนเกง

2559
(บาท)
700,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
700,000)
(ป 2557
600,000)

ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับเทศบาลและ
ระดับประเทศ
- เขาคายวิชาการเตรียม
ความพรอมแชงขันระดับ
กลุมการศึกษาและ
ระดับประเทศ

100,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
100,000)
(ป 2557
50,000)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

- จํานวนครู นักเรียน - โรงเรียนมีโครงการ/

-

-

- จํานวนนักเรียน

วิชาการระดับกลุมโรงเรียน
ระดับเทศบาล (เขต
การศึกษา) ระดับประเทศ
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและเขตพื้นที่
การศึกษา
- เขาคายวิชาการ

- เพื่อจัดแขงขันทางวิชาการ - จัดการแขงขันทางวิชาการ

ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- เขาคายวิชาการคนเกง
- เพื่อสงเสริมนักเรียนคน
เกงใหมีโอกาสไดแสดง
ความสามารถ ความ
ถนัดทางดานวิชาการ

งบประมาณและทีผ่ านมา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา
และบุคลากร
กิจกรรม ทางวิชาการ หนวยงาน
ทางการศึกษา ที่
ที่สงเสริมความคิด
ศึกษานิเทศก
ผานการอบรมเพื่อ ริเริ่มสรางสรรคผูเรียน
ประกวด แขงขัน
มีสวนรวมกิจกรรม
ตามความสนใจความ
ถนัด
- มีผลงานทางวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลถูกเผยแพรสู
สายตาประชาชนเปน
ที่ประจักษแกคน
โดยทั่วไป
ที่ผานการแขงขัน

- นักเรียนของเทศบาล

ไดมีโอกาสแสดง
ความสามารถ ความ
ถนัดดานวิชาการของ
ตนเองอยางเต็ม
ศักยภาพและสราง
ชื่อเสียงใหเทศบาล
ดานวิชาการ เปนที่
ศรัทธาของประชาชน

กองการศึกษา
หนวยงาน
ศึกษานิเทศก

ที่

โครงการ

12. โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่
จบการศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อมอบประกาศนียบัตร - จัดพิธมี อบประกาศนียบัตร

นักเรียน ที่จบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับชั้น
อนุบาลของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
- จัดซือ้ ชุดครุยบัณฑิตใหม
- จัดซือ้ แฟมใสเกียรติบัตร
นักเรียนมัธยมและอนุบาล

นักเรียนที่จบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับชั้น
อนุบาลของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

13. โครงการพัฒนาศักยภาพ - จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ - จัดสอนเสริมดานวิชาการ

ครู บุคลากรทางการ
ในกลุมหลักสูตรที่ตอ ง
ศึกษา และผูเรียนดาน
พัฒนา
วิชาการแกครู บุคลากร - เพื่อสงเสริมดานวิชาการ
ทางการศึกษา และ
แกนักเรียนที่เรียนดีและ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด แกปญ
 หานักเรียนที่มีผล
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี การเรียนต่ํา

แกนักเรียนที่เรียนดีและ
ซอมเสริมนักเรียนที่มีผล
การเรียนต่ํา ตลอดป
การศึกษา

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
70,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
70,000)
(ป 2557
50,000)

100,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
100,000)
(ป 2557
100,000)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนนักเรียน

ที่เขารับ
ประกาศนียบัตร

-

-

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั
- นักเรียนที่จบ

กองการศึกษา
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน หนวยงาน
มีความภาคภูมิใจ
ศึกษานิเทศก
ทั้งของตนเองและวงศ
ตระกูล

- จํานวนครู นักเรียน - ทําใหครู บุคลากร

ที่ผานการอบรม
หรือการสอน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ทางการศึกษาได
พัฒนาขีดความ
สามารถ
- ทําใหนักเรียนมีผลการ
เรียนดี และมีความ
เปนเลิศทางดาน
วิชาการ

กองการศึกษา
หนวยงาน
ศึกษานิเทศก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

14. โครงการพัฒนาศักยภาพ - จัดอบรมประชุมสัมมนา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมประชุมสัมมนาเชิง

ครู ศึกษานิเทศก
เชิงปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ จํานวน 3 ครั้ง
ผูบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ
ตอป
คณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ
ประสานงานวิชาการ
ระดับตางๆ
ระดับจังหวัด ระดับกลุม
การศึกษาทองถิ่นที่ 5
และระดับสวนกลาง
15. โครงการเตรียมความ
- เพื่อสรางความตระหนัก - นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
พรอมการสอบO - NET
และเตรียมความพรอมใน มีคะแนน O – NET สูงกวา
การสอบ O – NET ของ
เกณฑที่กําหนด
นักเรียนชั้นป.6 และ ม.3
16.

โครงการชมรมกีฬาและ - เพื่อสงเสริมการออกกําลัง - จัดตั้งชมรมกีฬาจํานวนไม
นันทนาการ
กายและการจัดตัง้ ชมรม นอยกวา 10 ชมรม
ตางๆ ในเขตเทศบาล - สนับสนุนอุปกรณกีฬา
สําหรับการฝกซอมของ
ชมรม

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
50,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
40,000)
299,500

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
200,000)
(ป 2557
190,000)
150,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
150,000)
(ป 2557
100,000)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนผูผานการ

อบรม

-

-

- นักเรียนชั้น ป.6

และ ม.6 มีคะแนน
O – NET สูงกวา
เกณฑที่กําหนด
-

-

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั
- ผูเขาอบรมสัมมนา

มีความรู
ความเขาใจ ในการ
พัฒนาการศึกษาใหมี
คุณภาพ มาตรฐาน

กองการศึกษา
หนวยงาน
ศึกษานิเทศก

- นักเรียนชั้น ป.6 และ กองการศึกษา

ม.3 มีความพรอมและ หนวยงาน
คะแนน O – NET สูง ศึกษานิเทศก,
กวาเกณฑที่กําหนด
ร.ร.ท.2

- มีชมรมกีฬาไมนอ ย - มีชมรมกีฬาขั้น

กวา 10 ชมรม
จํานวน
- จํานวนครั้งของการ
จัดการแขงขันกีฬา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

พื้นฐานในเขต
เทศบาลที่ประชาชน
ไดมีโอกาสมาออก
กําลังกาย

กองการศึกษา
งานกีฬาและ
นันทนาการ

ที่

โครงการ

17. โครงการแขงขันกีฬา

วัตถุประสงค

- จัดการแขงขันกีฬาและสง
เยาวชนและประชาชนได เขาแขงขันกีฬาตามความ
ออกกําลังกายแสดง
เหมาะสม ในทุกระดับ
ความสามารถทางดาน
จํานวน 3 ครั้ง
กีฬาและสงนักเรียน
ประชาชน เยาวชน เขา
รวมการแขงขันฯและเปน
เจาภาพจัดการแขงขัน
18. โครงการสงเสริมนักเรียน - เพื่อจัดหาอุปกรณการ
- ใหเด็กนักเรียนเทศบาลที่
ที่มีความสามารถพิเศษ เรียน/เครื่องใชประจําวัน ไดรับการคัดเลือกมี
ดานกีฬาของโรงเรียน
อุปกรณกีฬาไวใชในการ ความสามารถพิเศษ
ในสังกัดเทศบาล
ฝกซอมและเขารวมการ
ทางดานกีฬาเขาอยูใ น
แขงขันใหกับนักเรียนที่มี โรงเรียนและฝกซอมกีฬา
ความสามารถพิเศษดาน อยางตอเนื่องโดยรับการ
กีฬาและผูฝกซอม
สนับสนุนดานงบประมาณ
- เพื่อจัดหาอาหารให
จากเทศบาลเมือง
นักเรียนที่มีความสามารถ สุพรรณบุรี
พิเศษระหวางฝกซอม
กีฬา
- เพื่อจัดหาผูฝ กซอมกีฬาที่
มีความสามารถเฉพาะ
ดานกีฬาเพื่อเปนพื้นฐาน
เตรียมขยายการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนและฝกอบรม
กีฬาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

- เพื่อสงเสริมใหเด็ก/

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
1,000,000

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
1,000,000)
(ป 2557
800,000)
2,800,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
1,000,000)
(ป 2557
800,000)

ตัวชี้วดั
(KPI)

- จํานวนครั้งของการ - นักเรียนเยาวชนและ

จัดการแขงขันกีฬา

-

-

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

ประชาชนมี
ความสามารถทักษะ
ทางดานกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬา ใน
ระดับตางๆ และ
รวมทั้งเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันกีฬา
- เด็กที่มี
- นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ความสามารถพิเศษ
ไดรับการสงเสริม
ดานกีฬาที่ไดรับการ
ทางดานกีฬา
คัดเลือก มีที่พักและที่
ฝกซอมที่ไดมาตรฐาน
- นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ดานกีฬามีอุปกรณ
การเรียนและอุปกรณ
ที่ใชในการฝกซอม
อยางครบถวน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
งานกีฬาและ
นันทนาการ

กองการศึกษา
งานกีฬาและ
นันทนาการ,
ร.ร.ท.3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

19. โครงการประกวดแขงขัน - เพื่อจัดแขงขันงาน

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับภาคและระดับชาติ

20. โครงการอบรมครูจัดทําสื่อ - เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให - อบรมพนักงานครู จํานวน

เทคโนโลยี
-

21. โครงการอบรมครูเรื่อง

-

เทคนิคการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูตางๆ
-

มีความรูดานเทคโนโลยี
40 คน ปละ 1 ครั้ง
เพิ่มขึ้น
เพื่อสามารถถายทอด
ความรูใหนักเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให - อบรมพนักงานครู จํานวน
มีความรูดานการจัดการ 40 คน ปละ 1 ครั้ง
กลุมสาระการเรียนรูวิชา
ตางๆ เพิ่มขึ้น
สามารถถายทอดความรู
ใหนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
200,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
-)
(ป 2557
-)
82,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
72,000 )
(ป 2557
72,000 )
40,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
55,200 )
(ป 2557
55,200 )

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนนักเรียน

ที่ผานการประกวด
แขงขัน

-

-

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- นักเรียนเของเทศบาล กองการศึกษา

ไดมีโอกาสแสดง
ความสามารถ
ความถนัดดาน
ศิลปหัตถกรรม

- จํานวนครูที่ผานการ - พนักงานครูมีความรู

อบรม

-

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

ความเขาใจดาน
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
สามารถถายทอด
ความรูแกนักเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนครูทผี่ านการ - พนักงานครูมีความรู
อบรม
ความเขาใจดานสาระ
การเรียนรูวิชาตางๆ
เพิ่มขึ้น สามารถ
ถายทอดความรูแก
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

งานระดับ
กอนวัยเรียน

ร.ร.ท.2,
ศูนยเด็กเล็ก
วัดไทรย

ร.ร.ท.2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22. โครงการเขาคายคุณธรรม - เพื่อตองการใหนักเรียนมี - นักเรียนชั้นประถมศึกษา

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
80,000

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ความอดทน มีวินัย มี
และมัธยมศึกษาตอนตนทุก (งบทองถิ่น)
ความกตัญู ลดความ
คนเขารับการอบรมคาย
(ป 2558
กาวราว มีทักษะชีวิตที่ดี คุณธรรม
160,000 )
ในการใชชีวติ อยูใ นสังคม
(ป 2557
ไดอยางมีความสุข ปฏิเสธ
120,000 )
สิ่งที่เปนอบายมุขทั้งปวง

23. โครงการพัฒนาคุณภาพ - เพื่อตองการใหนักเรียน

นักเรียนระดับปฐมวัย

- มีเครื่องเลนสนาม เพียงพอ

ไดรับพัฒนาการดาน
สําหรับการฝกพัฒนาการ
รางกายโดยเฉพาะ
นักเรียนระดับปฐมวัย
กลามเนื้อใหญ และเกิด
การพัฒนาดานจิตใจ
อารมณ สังคม สติปญญา
จากการเลน เพื่อใหเกิด
การเรียนรู เหมาะสมกับ
วัย
24. โครงการจัดจางยามดูแล - เพื่อจัดจางยามดูแลรักษา - มียามดูแลรักษาความ
รักษาความปลอดภัย
ความปลอดภัยใน
ปลอดภัยในทรัพยสินของ
สถานที่ราชการ
ทรัพยสินของสถานที่
สถานที่ราชการ
ราชการ

ตัวชี้วดั
(KPI)
- นักเรียนชั้นมัธยม

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั
- นักเรียนชั้น

ร.ร.ท.2,3

และชั้นประถมทุก
คนไดรับการอบรม
คายคุณธรรม

360,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
360,000 )
(ป 2557
270,000 )

-

199,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
199,000 )
(ป 2557
199,000 )

-

-

-

ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตนมี
ความอดทน มีวินัย มี
ความกตัญู ลด
ความกาวราว มี
ทักษะชีวิตที่ดีในการ
ใชชีวิตอยูใ นสังคมได
อยางมีความสุข
ปฏิเสธสิ่งที่เปน
อบายมุขทั้งปวง
- นักเรียนระดับ
- นักเรียนไดรับ
ปฐมวัย เกิดการ
พัฒนาการดาน
พัฒนาดานรางกาย รางกายโดยเฉพาะ
จิตใจ อารมณ สังคม กลามเนื้อใหญ และ
สติปญญา จากการ เกิดการพัฒนาดาน
เลน เพื่อใหเกิดการ จิตใจ อารมณ สังคม
เรียนรู เหมาะสม
สติปญญาจากการเลน
เพื่อใหเกิดการเรียนรู
เหมาะสมกับวัย
- มียามดูแลรักษา
- โรงเรียนมีความ
ความปลอดภัยที่
ปลอดภัยในทรัพยสิน
เพียงพอ
ของสถานที่ราชการ
ผูปกครองและ
นักเรียนมีความพึง
พอใจในโรงเรียน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร.ร.ท.2,3,
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
วัดไทรย

ร.ร.ท.2

ที่
25.

โครงการ
โครงการปรับพื้นฐาน
นักเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเตรียมความพรอมแก - ดานปริมาณ นักเรียนชั้น ม.

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

45,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
270,000 )
(ป 2557
45,000 )

นักเรียนใน 4 กลุม สาระ 1 ทุกคนไดรับการปรับ
การเรียนรูหลัก คือ
พื้นฐาน
คณิตศาสตร ภาษาไทย - ดานคุณภาพ นักเรียนชั้น
วิทยาศาสตร อังกฤษ
ม.1 มีพื้นฐานการเรียนรู
และกฎระเบียบวินัยของ ใกลเคียงกันพรอมที่จะ
โรงเรียน
เรียนรูต ามปกติไปพรอมๆ
กัน
26. โครงการพัฒนาคุณภาพ - เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน - โรงเรียนมีวงเมโลเดียนที่มี
300,000
วงเมโลเดียน
ดนตรีสากลของนักเรียน คุณภาพ มีเครื่องดนตรีและ (งบทองถิ่น)
- เพื่อพัฒนาวงเมโลเดียน
อุปกรณเพียงพอ
(ป 2558
ใหมีความพรอมเขารวม
300,000 )
กิจกรรมตางๆ
(ป 2557
- เพื่อใหนักเรียนรูจักใช
-)
เวลาวางใหเปนประโยชน

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

2560
(บาท)
-

2561
(บาท)

-

- นักเรียนชั้น ม.1

-

-

- โรงเรียนเทศบาล 2 - นักเรียนมีทักษะใน

- นักเรียนที่จะเรียนใน
ทุกคนไดรบั การปรับ ชั้น ม.1 มีความพรอม
พื้นฐาน
ในการเรียนรูและ
สามารถเรียนไดตาม
มาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตร

มีวงเมโลเดียนที่มี
คุณภาพ

การเลนเมโลเดียน
และสามารถเขารวม
บรรเลงเพลงใน
กิจกรรมตางๆได
- โรงเรียนมีวงเม
โลเดียนที่มีคุณภาพ
มีเครื่องดนตรีและ
อุปกรณเพียงพอ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ร.ร.ท.2,3

ร.ร.ท. 2

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
ที่
1.

2.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการวันสําคัญทาง - เพื่อจัดกิจกรรมเทิดทูน - จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
สถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริย ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
- เพื่อแสดงความจงรักภักดี เจาพระบรมราชินนี ารถ
ตอสถาบัน
(12 สิงหาคม)
พระมหากษัตริย
- จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
(5 ธันวามหาราช)
- งานที่เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
โครงการจัดงาน
- เพื่อสงเสริมและสืบสาน - จัดงานวันขึ้นปใหม
ประเพณีทองถิ่น
งานประเพณีทองถิ่นใหคง - จัดงานวันเด็กแหงชาติ
อยูส ืบไป
- จัดงานประเพณีสงกรานต
- เพื่อใหประชาชนมีสวน - จัดงานแหเทียนพรรษา
รวม ในการอนุรักษ
- จัดงานประเพณีลอยกระทง
ศิลปะประเพณีทองถิ่น - จัดงานประเพณีอื่นๆ ใน
ทองถิ่น
- จัดงานพิธีบวงสรวงถวาย
ราชสักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
- จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด
- จัดงานวันครู

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
1,200,000

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
700,000)
(ป 2557
500,000)

2,000,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
2,000,000)
(ป 2557
1,200,000)

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

-

-

- จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- นักเรียน ประชาชนได กองการศึกษา

แสดงความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

- ประเพณีของทองถิ่น

ไดรับการอนุรักษให
คงสืบไป
- ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดงาน
ประเพณีทองถิ่น

งานศาสนา
วัฒนาธรรม
ทองถิ่น

กองการศึกษา
งานศาสนา
วัฒนาธรรม
ทองถิ่น

ที่
3.

4.

5.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณ

- เพื่อปลูกจิตสํานึกและ

โครงการสวดมนตหมู
ทํานองสรภัญญะ

- เพื่อปลูกฝงระเบียบวินัย - จัดประกวดสวดมนตหมู

โครงการประกวด
มารยาท

สงเสริมใหเด็กและเยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาลมี
คุณลักษณะ ที่พึง
ประสงคตามเปาหมาย
ของโครงการ 11 ประการ

- จัดกิจกรรมรูปแบบตางๆ ที่

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
100,000

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ปลูกจิตสํานึกและสงเสริมให (งบทองถิ่น)
เด็ก เยาวชนและประชาชน (ป 2558
ในเขตเทศบาลมีคณ
ุ ลักษณะ 100,000)
ที่พึงประสงคตามเปาหมาย (ป 2557
ของโครงการ 11 ประการ 100,000)
50,000

ทํานองสรภัญญะ ในระดับ (งบทองถิ่น)
เทศบาล จํานวน 1 ครั้ง
(ป 2558
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด
50,000)
ระดับเขตการศึกษา
(ป 2557
ระดับประเทศ จํานวน 1
30,000)
ครั้ง
- นําครู นักเรียนและผูที่
เกี่ยวของไปศึกษาดูงานการ
ประกวดสวดมนตหมู
ทํานองสรภัญญะ จํานวน 1
ครั้ง
- เพื่อเปนการปลูกฝงใหเด็ก - จัดการสาธิตและประกวด
50,000
และเยาวชนมีมารยาท
มารยาทตามแบบทีถ่ ูกตอง (งบทองถิ่น)
งดงามตามประเพณีของ ตามประเพณีของไทย
(ป 2558
ไทย
50,000)
(ป 2557
30,000)

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนผูผานการ

อบรม

-

-

หลักธรรมเบื้องตนแก
นักเรียน
- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มี
ความสามารถในการสวด
มนตทํานองสรภัญญะได
แสดงความสามารถ

- จํานวนผูผานการ

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั
- เด็ก เยาวชน และ

กองการศึกษา
ประชาชน มีจิตสํานึก งานศาสนา
และมีคุณลักษณะ พึง วัฒนาธรรม
ประสงคตามเปาหมาย ทองถิ่น
ของโครงการ 11
ประการ

- นักเรียนซาบซึ้งใน

ประกวด การสวด หลักธรรมเบื้องตน
มนตหมูทํานอง
- นักเรียนไดฝก การ
สรภัญญะ
สวดมนตตามแบบที่
ถูกตองได

-

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จํานวนผูผานการ

- เด็กและเยาวชนมี

ประกวดมารยาท

กิริยา มารยาทที่
งดงามตามแบบ
ประเพณีของไทย
รูจักวางตนให
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ

กองการศึกษา
งานศาสนา
วัฒนาธรรม
ทองถิ่น

กองการศึกษา
งานศาสนา
วัฒนาธรรม
ทองถิ่น

ที่
6.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการพัฒนาคุณภาพ - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
- จัดอบรมใหความรูผสู ูงอายุ
ชีวิตผูสูงอายุ เทศบาล
ผูส ูงอายุ
ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
เมืองสุพรรณบุรี
- สงเสริมสุขภาพรางกาย
เขตเทศบาลเมือง
และสุขภาพจิตของ
สุพรรณบุรี ทั้ง ๑๖ ชุมชน
ผูส ูงวัย
* จากขอมูลการรับเบี้ย
- เพื่อสงเสริมแลกเปลี่ยน
ยังชีพ
ประสบการณการใชชีวิต - จัดหาวิทยากรทีม่ ีความรู
ชวงวัยชราในแตละพื้นที่ ทางดานสุขภาพที่
เกี่ยวของกับโครงการฯ
- ศึกษาดูงานตามเปาหมาย
ที่ไดกําหนดไว

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยและสิง่ แวดลอม

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
200,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
200,000)
(ป 2557
300,000

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนผูสูงอายุ

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

- ผูส ูงอายุไดรับการ
ที่เขารับการอบรม พัฒนาคุณภาพชีวติ
ที่ดี
- ผูส ูงอายุมีสุขภาพ
รางการและ
สุขภาพจิตที่ดี
- ผูส ูงอายุมีการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณการใช
ชีวติ ชวงวัยชรา
ในแตละพื้นที่

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ

งานพัฒนา
ชุมชน

ที่
1.

2.

3.

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

โครงการสุพรรณบุรี
เมืองนาอยูฟนฟูดูแล
สิ่งแวดลอม

- เพื่อปรับปรุงระบบการ

- ลดปริมาณมูลฝอยลง 10%

โครงการสุพรรณบุรี
เมืองนาอยูด าน
สิ่งแวดลอม

- เพื่อพัฒนาชุมชนทั้ง 16 - ชุมชนไดรับการพัฒนาสู

โครงการพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหาร

- เพื่อพัฒนางานสุขาภิบาล อาหารในเขตเทศบาล -

บริหารจัดการ รวบรวม
เก็บขน และกําจัดใหมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อใหประชาชนไดมีสวน
รวมในกระบวนการ
บริหารจัดการมูลฝอย

ชุมชนในเขตเทศบาลตาม
เกณฑเมืองนาอยูสูความ
เปนเมืองนาอยู

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
600,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
600,000)
(ป 2557
400,000)

100,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
100,000)
(ป 2557
100,000)
ยกระดับรานอาหาร 6 ราน 1,000,000
ยกระดับแผงลอย เรขาย
(งบทองถิ่น)
อาหาร 60 แผง
(ป 2558
ยกระดับโรงอาหารในสถาน- 1,000,000)
ศึกษา ศูนยเด็กเล็ก 10
(ป 2557
แหง
1,000,000)
จัดงานมหกรรมอาหาร 1
ครั้ง

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

-

- ปริมาณขยะที่

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั
- สามารถลดปริมาณ

ลดลง

-

-

-

-

เกณฑเมืองนายู 16 ชุมชน

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

มูลฝอยลงไดตาม
เปาหมายรอยละ 10
- ประชาชนมีสวนรวม
ในการลดปริมาณมูล
ฝอย
- มีเครือขายในการ
จัดการมูลฝอยของ
เทศบาล
- จํานวนชุมชนที่เปน - ชุมชนในเขตเทศบาล
กอง
ชุมชนนาอยูด าน
ไดรับการยกระดับ
สาธารณสุขฯ
สิ่งแวดลอม
ตามเกณฑเมืองนาอยู

- จํานวนรานอาหาร - สามารถยกระดับ

ที่ผานเกณฑเพิ่มขึ้น

กอง
รานอาหาร/แผงลอย/ สาธารณสุขฯ
โรงอาหารใน
สถานศึกษาไดตาม
เกณฑของกระทรวง
สาธารณสุข
- สามารถจัดงาน
เทศกาลอาหารได
ตามแผนที่กําหนด

ที่
4.

5.

6.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

2560
(บาท)

2561
(บาท)

โครงการตลาดสดนาซือ้ - เพื่อยกระดับตลาดสด - ตลาดสดเทศบาล 1 , 2 , 3 30,000
เทศบาล /ตลาดเอกชนให , 4จํานวน 4 แหง ตลาด (งบทองถิ่น)
ผานเกษตร ตลาดสด
วัดไชนาวาส และตลาด
(ป 2558
หนาชือ้
เอกชน
30,000)
(ป 2557
30,000)
60,000
โครงการปรับปรุง
- เพื่อยกระดับสถาน
- สถานประกอบการเสริม
(งบท
องถิ่น)
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการเสริมสวยให สวยไดรับการยกระดับ
(ป 2558
ประกอบการแตงผม
ผานเกณฑของกระทรวง จํานวน 147 แหง
60,000)
เสริมสวย
สาธารณสุข
(ป 2557
60,000)

-

-

- จํานวนตลาดทีผ่ าน - ตลาดสดเทศบาล
เกณฑตลาดสด
ไดรับการยกระดับ
นาซือ้
จํานวน 3 แหง

-

-

- จํานวนสถาน

โครงการสวมสาธารณะ - เพื่อดําเนินการพัฒนา
สวมสาธารณะและของ
สวนราชการ ใหได
มาตรฐาน

-

-

- ปจจุบันสถานที่ราชการ

2559
(บาท)

30,000
ตางๆ ในเขตเทศบาล
(งบทองถิ่น)
จํานวน 206 แหง มีสวมที่ (ป 2558
ยังไมไดรับการพัฒนา ความ 30,000)
สะอาดและความปลอดภัย (ป 2557
ของผูใ ชบริการ ตองการ
30,000
พัฒนาสวมจํานวนดังกลาว
ใหไดมาตรฐานตาม
หลักเกณฑ สวมสาธารณะ
จํานวน 120 แหง

- รานเสริมสวยไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
ประกอบการแตงผม การยกระดับเขาเกณฑ สาธารณสุขฯ
เสริมสวยที่ไดรับ
มาตรฐาน
การยกระดับ
มาตรฐานตาม
เกณฑสถาน
ประกอบการแตง
ผม-เสริมสวย
ปลอดภัยนาใช
บริการ
- จํานวนสวมที่ผาน - สวมของสวนราชการ
กอง
HAS
และสวมสาธารณะ
สาธารณสุขฯ
ไดรับการพัฒนา

ที่
7.

โครงการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อสม. ทั้ง 16 ชุมชน
- เพื่อเปนการเฝาระวัง
แ ล ะ ป อ ง กั น ป ญ ห า
สาธารณสุขที่สอดคลองกับ
ภาวะสุขภาพของทองถิ่น
- เพื่ อ ให อสม.มี ค วามรู
เ รื่ อ ง ก า ร เ ข า ถึ ง สิ ท ธิ
ประโยชนดานสุขภาพ การ
เข า ถึ งบริ ก ารสาธารณสุ ข
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- อสม.เขตเทศบาลเขารวม

ประชุมอบรมใหความรู
เดือนละ 1 ครั้ง/ป ทั้ง 12
ชุมชน
- อสม.เขตเทศบาลเขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการหรือ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1
ครั้ง/ป

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

700,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
700,000)
(ป 2557
700,000)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- รอยละ 80 ของ
อสม.เขารวมกิจกรรม
การอบรม
- รอยละ 80 ของ
อสม.ที่เขารวมอบรม
มีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้น
- รอยละ 80 ของ
อสม.มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพใน
ระดับดีถึงดีมาก
- รอยละ 80 ของ
อสม.สามารถ
ปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขมูลฐานได
ถูกตองและครบถวน

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั
- อสม.เขตเทศบาลมี

ศักยภาพในการ
ใหบริการดาน
สาธารณสุขในชุมชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

8.

โครงการ อสม.รวมใจ
ดูแลสุขภาพประชาชน
เขตเมืองเนื่องในวัน
อสม.แหงชาติ

9.

โครงการพัฒนาระบบ
และบริการสาธารณสุข
สูความเปนชุมชน
สุขภาพดี

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

- เพื่อเพิ่มขวัญและกําลัง - อสม.เขตเทศบาลรวม
ใจในการปฏิบัติงานของ
กิจกรรมวัน อสม.แหงชาติ
อสม.ในเขตเทศบาล
ปละ 1 ครั้ง
- เพื่อสรางความรัก ความ
สามัคคีในกลุม อสม.
- เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพ
ของ อสม.กับชุมชน วัด
และโรงเรียน
- เพื่อเพิ่มความภาคภูมใิ จ
ในการปฏิบัติงานเปน อสม.

40,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
40,000)
(ป 2557
40,000)

-

-

- เพื่อแกปญหาสาธารณสุข
ดานตางๆ ในเขตเทศบาล
- เพื่อใหประชาชนที่ยังไม
เขาถึงบริการดาน
สาธารณสุขไดรับบริการ
อยางครอบคลุม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บริการดานสาธารณสุข

160,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
240,000)
(ป 2557
160,000)

-

-

- จัดทําแผนสุขภาพชุมชน
ทั้ง 16 ชุมชน เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา
สาธารณสุขของแตละชุมชน
- อสม.ทั้ง 16 ชุมชน จัด
โครงการตามปญหาดาน
สาธารณสุขแตละชุมชน
อยางนอย 1 ครั้งตอชุมชน
ตอป

ตัวชี้วดั
(KPI)
- รอยละ 80 ของ
อสม.ทั้ง 16 ชุมชน
เขารวมการอบรม
- รอยละ 80 ของ
อสม.ทั้ง 16 ชุมชน
เขารวมอบรมไมนอย
กวา 10 ครั้ง/ป
- รอยละ 80 ของ
อสม.มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพใน
ระดับดีถึงดีมาก
- อสม.ทั้ง 16 ชุมชน
จัดโครงการเขารวม
การอบรม
- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่ยังไมเขาถึง
บริการสาธารณสุข
ไดรับบริการดาน
สาธารณสุขไมนอ ย
กวารอยละ 80
- รอยละ 80 ของ
อสม.มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพใน
ระดับดีถึงดีมาก

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- อสม.เขตเทศบาลมี
กอง
ศักยภาพในการ
สาธารณสุขฯ
ใหบริการดาน
สาธารณสุขมูลฐาน
- อสม.มีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

- อสม.ในเขตเทศบาลมี
กอง
ศักยภาพในการ
สาธารณสุขฯ
ใหบริการดาน
สาธารณสุขมูลฐานและ
การบริหารจัดการ
การบริการสุขภาพ
- ประชาชนในเขต
เทศบาลสามารถเขาถึง
บริการดานสาธารณสุข
อยางทั่วถึงและเทา
เทียม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

30,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
30,000)
(ป 2557
30,000)
30,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
30,000)
(ป 2557
30,000)
50,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
50,000)

-

-

- จํานวนอาสาสมัคร - เทศบาลมีเครือขายที่
กอง
ที่ผานการอบรม
เปนอาสาสมัครดาน สาธารณสุขฯ
สิ่งแวดลอมในชุมชน/
สถานประกอบการ

-

-

- จํานวนครั้งของ
การรณรงค

- แมน้ําทาจีนชวงที่ไหล

-

-

- โรงเรียนในเขต
เทศบาลผานเกณฑ
มาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับ
เพชร

13. โครงการพัฒนาคุณภาพ - เพื่อใหมารดามีความรูใ น - มารดาและทารกหลังคลอด 40,000
ชีวิตแมและเด็ก
การปฏิบัติ ตัวและสามารถ ในเขต เทศบาล
(งบทองถิ่น)
ดูแลทารกไดถูกตอง
- กลุมเด็กอายุ 0-6 ป
(ป 2558
- เพื่อใหกลุมเด็กอายุ 0-6
ในชุมชน
40,000)
ป ไดรับการเฝาระวังทาง
(ป 2557
โภชนาการอยางตอเนื่อง
40,000)

-

-

- มารดาและทารกหลังคลอด
ในเขตเทศบาลไดรับการ
ติดตามเยี่ยมหลังคลอด
รอยละ 80
- กลุม เด็กอายุ 0-6 ป ใน
ชุมชนไดรับการเฝาระวัง
ภาวะโภชนาการ รอยละ 80

- โรงเรียนในเขต
กอง
เทศบาล มีการพัฒนา สาธารณสุขฯ
ตนเองตามเกณฑ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ในระดับที่สูงขึ้น และ
สามารถรักษาระดับการ
พัฒนาโรงเรียนของ
ตนเองได
- มารดามีความรู
กอง
สามารถปฏิบัตติ ัวและ สาธารณสุขฯ
ดูแลทารกไดถูกตอง
- กลุมเด็กอายุ 0-6 ป
มีภาวะโยชนาการสมวัย

10. โครงการอบรม
อาสาสมัครพิทักษ
สิ่งแวดลอม

- เพื่อใหประชาชนและ

11. โครงการอนุรักษ
แมน้ําทาจีน

- เพื่อใหแมน้ําทาจีนใส

12.

เยาวชนมีสวนรวมในการ
รักษาสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน

- อบรมประชาชนและ

เยาวชนในชุมชน จํานวน
500 คน

- จัดกิจกรรมทําความสะอาด

สะอาด
แมน้ําทาจีน
- เพื่อใหเกิดทัศนียภาพที่ดี - จัดกิจกรรมเสริมสราง
ของริมฝงแมน้ําทาจีน
จิตสํานึกแกประชาชน

โครงการพัฒนาโรงเรียน - เพื่อใหโรงเรียนในเขต - โรงเรียนในเขตเทศบาล
สงเสริมสุขภาพ
เทศบาลไดรบั การพัฒนา
สูระดับเพชร
ตนเองตามเกณฑโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพในระดับที่
สูงขึ้น และสามารถรักษา
ระดับการพัฒนาโรงเรียน
ของตนได

ผานเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรมี ีคุณภาพ
ดี

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

14. โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคพิษสุนขั บา

- เพื่อสรางเสริมภูมิคุมกัน

- สุนขั และแมวไดรับวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
ไมนอยกวา รอยละ 70
- สุนขั และแมวเพศเมียไดรบั
ฮอรโมนคุมกําเนิดไมนอ ย
กวารอยละ 10
- ประชาชนทุกชุมชนไดรับ
ความรูใ นการเลี้ยงสุนัข

150,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
150,000)
(ป 2557
100,000)

-

-

โรค ใหกับสัตวเลี้ยง
- เพื่อควบคุมประชากร
สุนัขและแมวโดยการฉีด
ฮอรโมนคุมกําเนิด
- ไมมผี ูเสียชีวิตจากโรคพิษ
สุนัขบา

15. โครงการฆาสัตวอยาง
ถูกกฎหมายเพื่อความ
ปลอดภัยของผูบ ริโภค

- เพื่อใหกระบวนการฆา

- ผูประกอบการไดรับการขึ้น

50,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
30,000)

-

-

สัตวเปนไปอยางถูกตอง
ทะเบียนและการตรวจสอบ
และถูกสุขลักษณะ
- ผูบริโภคไดรับความรูในการ
- เพื่อใหผูประกอบการ
เลือกซือ้ เนื้อสัตวที่ปลอดภัย
จําหนายเนื้อสุกรในตลาด - เครือ่ งมือ อุปกรณตางๆทีใ่ ช
สดเทศบาลไดรับความรู
ในการฆาสัตวไดรับการซอม
และสามารถนําไปปรับใช บํารุงอยูเสมอ
ในการประกอบอาชีพ
- เพื่อใหผูบริโภคมีความ
มั่นใจในการซือ้ เนื้อสุกร
จากโรงฆาสัตวของ
เทศบาล

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จํานวนครั้งที่จัด
- สรางเสริมภูมิคุมกัน
กอง
กิจกรรมปองกันโรค โรคใหสตั วเลี้ยง
สาธารณสุขฯ
พิษสุนัขบา
ครอบคลุมในเขตพื้นที่
- จํานวนครั้งที่จัด
เทศบาลเมือง
กิจกรรมฉีดยา
สุพรรณบุรี
คุมกําเนิด
- ประชากรสุนขั และ
แมวจรจัดลดลง
- ประชาชนไดรบั ความรู
ในการปองกันโรคพิษ
สุนัขบาและให
ความสําคัญในการ
เลี้ยงสุนัขและแมว
อยางถูกวิธี
- จํานวนบุคคลที่ผาน - ผูบริโภคมีความมั่นใจ
กอง
การอบรมกิจกรรม
ในความสะอาดและ สาธารณสุขฯ
การฆาสัตวอยางถูก ความปลอดภัยใน
วิธี เพื่อความ
ผลิตภัณฑจากโรงฆา
ปลอดภัยของ
สัตวของเทศบาล
ผูบริโภค
- บุคลากรและ
ผูประกอบการ
สามารถนําความรูไป
ปรับใชในกระบวน
การฆาใหถูกตอง
- ไมเกิดปญหาในการ
ใชเครื่องมือ อุปกรณ
ในกระบวนการฆา

ที่

โครงการ

16. โครงการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ
ในชุมชน/โรงเรียน

วัตถุประสงค
- เพื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธให
ประชาชนในชุมชนมี
ความรูในเรื่องโรคติดตอ
- เพื่อปองกันและควบคุม
การแพรระบาทของ
โรคติดตอ
- เพื่อกําจัดแหลง
เพาะพันธุยุงลายและ
กําจัดลูกน้ํายุงลายในวัด
โรงเรียน และชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรม/จัดรณรงคให
ความรูเรื่องการปองกัน
โรคติดตอในชุมชน/โรงเรียน
อยางนอย 1 ครั้ง/ป
- เขาดําเนินการควบคุมโรค
เมื่อเกิดโรคติดตอในชุมชน/
โรงเรียน
- จัดรณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน อยาง
นอย 4 ครั้ง/ป

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

80,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
-)
(ป 2557
-)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมอบรมมี
ความรูเรื่อง
โรคติดตอ
- รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมอบรมมี
ความพึงพอใจใน
โครงการ
- เจาหนาที่
สาธารณสุขเขา
ควบคุมโรคติดตอ
รอยละ 60
- รอยละ 60 ของ
โรงเรียนและวัด มี
คาดัชนีลูกน้ํายุงลาย
Cl=0

- รอยละ 60 ของ
ชุมชนในเขต
เทศบาลมีคา ดัชนี
ลูกน้ํายุงลาย HI
นอยกวา 10

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนมีความรู
กอง
ในการปองกัน
สาธารณสุขฯ
โรคติดตอที่สําคัญ
ในทองถิ่น
- ลดอัตราการปวย
ดวยโรคติดตอ
- ลดการแพรระบาด
ในกรณีมีโรคติดตอ
- ไมมอี ัตราการปวย
ตายดวยโรค
ไขเลือดออก
- ประชาชนใหความ
รวมมือในการ
ดําเนินการปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก
- อัตราการปวยดวย
โรคไขเลือดออกลดลง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17. โครงการศึกษาความ
- เพื่อศึกษาความ
- มีการจัดทําแนวทาง
เหมาะสมและออกแบบ
เหมาะสมของระบบการ มาตรการและรูปแบบการ
รายละเอียดเพื่อฟนฟู
จัดการขยะมูลฝอย
จัดการขยะมูลฝอยแบบ
และปรับปรุง
สําหรับพื้นที่กลุมเมือง
ผสมผสานที่เหมาะสมกับ
ประสิทธิภาพสถานที่
สุพรรณบุรี
สภาพพื้นที่ รวมทัง้
กําจัดมูลฝอย
- เพื่อศึกษาและจัดทํา
ขอเสนอแนะแนวทางใน
ระบบคัดแยกขยะมูล
การดําเนินระบบใหมี
ฝอยทั่วไปที่ตนทางหรือ
ประสิทธิภาพ
แหลงกําเนิดที่เหมาะสม - มีแบบรายละเอียดของ
กับพื้นที่กลุมเมือง
ระบบการจัดการขยะมูล
สุพรรณบุรี
ฝอยแบบผสมผสาน ที่
- เพื่อศึกษาระบบคัดแยก
ถูกตองตามหลักวิชาการ
ของเสียอันตรายชุมชน
พรอมทั้งเอกสารที่
ออกจากขยะมูลฝอย
เกี่ยวของในการกอสราง
ทั่วไป ระบบเก็บ
ระบบ
รวบรวม ณ สถานที่เก็บ
รวบรวมของจังหวัด
เพื่อสงไปยังสถานที่
กําจัดของเอกชน
- เพื่อศึกษาและออกแบบ
รายละเอียดระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสานที่เหมาะกับ
พื้นที่กลุมเมือง
สุพรรณบุรี

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

5,000,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
-)
(ป 2557
-)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- มีรายงานผล

การศึกษารูปแบบ
การจัดการขยะมูล
ฝอยแบบ
ผสมผสานที่
เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ และ
ถูกตองตามหลัก
วิชาการ

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั
- กลุมเมืองสุพรรณบุรี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอง
จังหวัดสุพรรณบุรี มี สาธารณสุขฯ
การจัดการขยะมูล
ฝอยแบบผสมผสาน
อยางถูกตองตาม
หลักวิชาการและ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่

ที่

โครงการ

18. โครงการจัดตั้งศูนย
จัดการขยะมูลฝอย
ติดเชือ้ และโรงงาน
คัดแยกมูลฝอยทั่วไป
กลับมาใชใหม

วัตถุประสงค
- เพื่อศึกษาความ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

- มีแนวทางการจัดการขยะ 4,000,000
เหมาะสมและออกแบบ
มูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย
(งบทองถิ่น)
รายละเอียดระบบการ
รวมของจังหวัดสุพรรณบุรี (ป 2558
จัดการขยะตาม
- มีแบบรายละเอียดของ
-)
โครงการจัดตั้งศูนย
ระบบการกําจัดขยะมูล
(ป 2557
จัดการขยะมูลฝอยติด
ฝอยติดเชือ้ ทีเ่ หมาะสม
-)
เชื้อ และโรงงานคัดแยก
และโรงงานคัดแยกมูล
มูลฝอยทั่วไปกลับมาใช
ฝอยทั่วไปกลับมาใชใหม
ใหม
- เพื่อศึกษาและ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบือ้ งตนที่
อาจเกิดขึ้น จากการ
กอสรางระบบจัดการ
ขยะมูลฝอย
- เพื่อศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาและแผน
จัดการขยะมูลฝอย
เพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการระบบในอนาคต
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

- มีรายงานผล
- จังหวัดสุพรรณบุรี
การศึกษาแนว
มีศูนยกําจัดขยะ
ทางการจัดการ
มูลฝอยติดเชือ้ แบบ
ขยะมูลฝอยติด
ศูนยรวม และ
เชื้อที่เหมาะสม
โรงงานคัดแยก
และเปนศูนยรวม
มูลฝอยทั่วไป
ของจังหวัด
กลับมาใชใหม
สุพรรณบุรี และ
โรงงานคัดแยกมูล
ฝอยทั่วไปกลับมา
ใชใหม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

19. โครงการปองกันและ
แกไขปญหาโรคเอดส
ในเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
ความรูความเขาใจในเรื่อง
โรคเอดส การปองกัน
ควบคุมการแพรกระจาย
เชื้อโรคเอดส
- เพื่อสงเสริมเจตคติ สราง
จิตสํานึก ตระหนัก รูจัก
ปองกันและหลีกเลี่ยงหรือ
ลดพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการ
เกิดโรคเอดสและมี
พฤติกรรมทางเพศที่ถูกตอง
ดีงาม
- เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของเด็กและเยาวชนใน
กิจกรรมการดําเนินงานดาน
การปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรคเอดส
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เสริมสรางทักษะชีวิตที่
จําเปน มีความรู ความ
เขาใจ มีคานิยมทีถ่ ูกตอง
เรื่องโรคเอดส เพศศึกษา
เพื่อการปองกันเอดสและมี
เพศสัมพันธที่ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลไดเขารวมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
โรคเอดสอยางนอยปละ
1 ครั้ง

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

40,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
-)
(ป 2557
-)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- รอยละ 80 ของ - จํานวนผูต ิดเชือ้ เอดส
กอง
ผูเขารวมอบรมมี
ในเด็กและเยาวชน
สาธารณสุขฯ
ความรูเรื่องโรค
ลดลง
เอดส
- รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจใน
การจัดโครงการ

ที่

โครงการ

20. โครงการสงเสริม
ทันตสุขภาพเด็กและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

วัตถุประสงค
- เพื่อใหความรูในการดูแล
ทันตสุขภาพแกผูปกครอง
เด็กอายุ 4-5 ป และเปน
ขวัญกําลังใจผูปกครองที่
สามารถดูแลทันตสุขภาพ
เด็กไดเปนอยางดี เพื่อ
นําไปสูการมีสุขภาพที่ดี
ตอไป
- เพื่อใหเด็กมีความรูปฏิบัติ
ตัวไดถูกตองและมีทัศนคติที่
ดีในการดูแลทันตสุขภาพ
- เพื่อใหเด็กมีฟนแทผุลดลง
และมีสขุ ภาพชองปากดีขึ้น
- เพื่อใหประชาชนตระหนัก
และเห็นความสําคัญของ
การดูแลสุขภาพชองปาก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

ใหบริการสงเสริมทันต
85,000
สุขภาพแกเด็กและประชาชน (งบทองถิ่น)
ในเขตเทศบาลเมือง
(ป 2558
สุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรม
-)
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
(ป 2557
หนูนอยฟนไมผุ เทศบาลฯ
-)
- กิจกรรมใหความรู
ผูปกครองในการดุแลทันต
สุขภาพ
- กิจกรรมตรวจสุขภาพชอง
ปากและทาฟูออไรดวานิช
เด็กในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กวัด
ไทรย
- กิจกรรมตรวจสุขภาพชอง
ปากและฝกทักษาการแปรง
ฟนเด็กชั้นประถมศึกษาปที่
1,3,6
- กิจกรรมเคลือบหลุมรอง
ฟนกรามแทซี่ที่ 1 และ
ใหบริการทันต
กรรมตามความเหมาะสมแก
เด็กประถมศึกษาปที่1

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- เด็กอายุ 5 ปที่ไมมี
ฟนผุเขารวมกิจกรรม
รอยละ 80
- ผูปกครองที่มีเด็ก
อายุ 5 ปที่ไมมีฟนผุ
เขารวมกิจกรรม
รอยละ 80
- เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดไทรยไดรับ
การตรวจสุขภาพชอง
ปากและทาฟลูออไรด
วานิชรอยละ 70
- เด็กประถมศึกษา
ปที่1,3,6ไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก
รอยละ 85
- เด็กประถมศึกษา
ปท1ี่ ที่มีฟนกรามแท
ซี่ที่1 ขึ้นแลวไมผุ
ไดรับการเคลือบหลุม
รองฟนไมนอ ยกวา
รอยละ 50

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ผูปกครองเด็กใน
กอง
โรงเรียนชั้นอนุบาล
สาธารณสุขฯ
ไดรับความรูในการดูแล
ทันตสุขภาพของบุตร
หลานและตนเอง
สามารถปองกันดูแล
สุขภาพชองปากไดถูก
วิธีและมีความ
ภาคภูมใิ จทีส่ ามารถ
ดูแลทันตสุขภาพของ
ตนเองไดเปนอยางดี
เด็กไมมีฟนผุ
- เด็กนักเรียนมีความรู
ปฏิบัติตัวไดถูกตองและ
มีทัศนคติที่ดใี นการดูแล
ทันตสุขภาพ
- เด็กมีฟนผุแทลดลง
- ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการ
ดูแลสุขภาพชองปาก
และรับบริการทันต
กรรมเมื่อพบวามีปญหา
สุขภาพชองปาก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ตอ)

21.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

- กิจกรรมบริการสงเสริม
ปองกันฝกแปรงฟนให
สะอาดและบริการทันตก
รรมตามความหมาะสมแก
เด็กประถมศึกษา
- กิจกรรมตรวจสุขภาพชอง
ปากและใหความรูในการ
ดูแลสุขภาพชองปากเด็ก
มัธยมศึกษา
ปที่ 1
- กิจกรรมใหความรูใ นการ
ดูแลสุขภาพชองปากแก
ผูสูงอายุในชมรมฯเทศบาลฯ
- กิจกรรมตรวจ คัดกรอง
รอยโรคในชองปากและ
บริการทันตกรรมตามความ
เหมาะสม
โครงการชุมชนสีเขียว
(มาจากแผนชุมชน
ทั้ง ๑๖ ชุมชน)

- เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนและประชาชน
ในการอนุรักษและรักษา
สภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- เพื่อสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักดาน
สิ่งแวดลอมแกกลุมแกนนํา
ชุมชนและประชาชน

- ชุมชน 100 ครัวเรือน
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

50,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
50,000 )

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เด็กประถมศึกษา
ปราศจากฟนแทผุ
ไมนอ ยกวารอยละ
50
- เด็กมัธยมศึกษา
ปที่1ไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปากและ
ไดรับความรูในการ
ดูแลสุขภาพชองปาก
ไมนอ ยกวารอยละ
80
- ผูส ูงอายุไดรับ
ความรูในการดูแล
สุขภาพชองปากไม
นอยกวารอยละ 50
- ผูส ูงอายุไดรับการ
ตรวจ คัดกรองรอย
โรคในชองปากไมนอ ย
กวารอยละ 25
- จํานวนครัวเรือน - ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ
งานพัฒนา
ที่เขารวมกิจกรรม มีความตระหนักตอ
ชุมชน
การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
- ชุมชนสามารถ
พัฒนาเปนชุมชน
ตนแบบในการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวติ ทรัพยสนิ การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและหางไกลยาเสพติด
ที่
1.

10.

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการปรับปรุง
- เพื่อติดตั้งสัญญาณไฟ
สัญญาณไฟจราจร
จราจร และปาย
และเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายเพื่อปองกัน
ภายในเขตเทศบาลเมือง และลดอุบัติเหตุ
สุพรรณบุรี
- เพื่อใหมีระบบสัญญาณไฟ
จราจรที่ทันสมัยและมี
มาตรฐาน
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การสัญจรของยานพาหนะ
และประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงตูสัญญาณไฟ
จราจร เครื่องนับเวลา
ถอยหลังและบํารุงรักษา
เกี่ยวกับสัญญาณจราจร
ทีช่ ํารุดหรือติดตั้งใหม
ปรับปรุงเปลี่ยนปาย
เครื่องหมายจราจร
ภายในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

โครงการฝกอบรม
- เพื่อประชุมประสานงาน - จัดฝกอบรมโครงการ/
เครือขายชุมชนเขมแข็ง จัดกิจกรรมฝกอบรมให
กิจกรรม ใหความรูแกแกน
เอาชนะยาเสพติด ศตส. ความรู การหาขาว
นําเครือขาย และผูประสาน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร พลังแผนดิน ทั้ง 16 ชุมชน
เกี่ยวกับยาเสพติดใน
- จัดประชุมโตะขาวในชุมชน
ชุมชน
กลุมเสี่ยง เพื่อหาขาวจาก
- เพื่อใหชุมชนในเขต
แกนนําชุมชนในเขตเทศบาล
เทศบาลปลอดยาเสพติด และผูเกี่ยวของในการ
อยางยั่งยืน
ดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหา

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
2,000,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
100,000)
(ป 2557
100,000)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

2561
(บาท)

-

-

- จํานวนจุดสัญญาณ - เพื่อลดอุบัติเหตุบน

-

-

- จํานวนผูผานการ

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
1,00,000)
(ป 2557
2,000,000)
500,000
(งบทองถิ่น)
(ป 2558
300,000)
(ป 2557
300,000)
100,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

2560
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ
ไฟจราจร และปาย ทองถนนในการสัญจร งานธุรการ
เครื่องหมายจราจร ไปมาของประชาชน
ที่ไดรับการปรับปรุง - ความปลอดภัยในการ
สัญจรของยานพาหนะ
และประชาชนเพิ่มขึ้น
- มีระบบสัญญาณไฟ
จราจรที่ไดมาตรฐาน
และทันสมัย

ฝกอบรม

- บุคลากรสังกัดเทศบาล สํานักปลัดฯ

และแกนนําชุมชนใน
เขตเทศบาลไดรับการ
พัฒนาใหมีความรูใน
ดานการปองกัน การ
หาขาว และมีความ
เขาใจอยางถูกตอง
- ประชาชนไดรบั ความ
อบอุนใจในการแกไข
ปองกันปญหา
ยาเสพติดในชุมชน

ศตส.ท.เมือง
สุพรรณบุรี

ที่
11.

โครงการ
โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
- เพื่อใหมีอาสาสมัคร

- ฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน
ของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีเพิ่มขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาล

4. โครงการรวมพลังตอสู - เพื่อดําเนินการปองกัน เพื่อเอาชนะยาเสพติด
และแกไขปญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ จังหวัด ของจังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ประจําป
- เพื่อดําเนินการตอสู
พ.ศ. 2559
เอาชนะยาเสพติดใน
ทุกๆดาน

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
200,000

ปองกันภัยฝายพลเรือน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 50 คน

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
200,000 )
(ป 2557
-)

อุดหนุนงบประมาณให
จังหวัดสุพรรณบุรี
ดําเนินการรวมพลังตอสู
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
แบบบูรณาการ จังหวัด
สุพรรณบุรี

200,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
-)
(ป 2557
-)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนบุคลากรที่ - เทศบาลมีอาสาสมัคร สํานักปลัดฯ
ผานการอบรม
ปองกันภัยฝาย
งานปองกันฯ
พลเรือนเพิ่มขึ้นและ
สามารถชวยเหลือ
เจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
- เด็กและประชาชน - ทุกภาคสวนใหความ
สํานักปลัดฯ
ทั่วทุกพื้นที่ของ
รวมมือ ดําเนินงาน ศูนยอํานวยการ
จังหวัดสุพรรณบุรี ปราบปราม ปองกัน และปองกัน
และแกไขปญหา
ปราบปราม
ยาเสพติดอยาง
ยาเสพติด
บูรณาการ
จังหวัด
- ทุกชุมชน องคกร
สุพรรณบุรี
ตางๆสามารถลดการ (ศอ.ปส.จ.สพ.)
แพรระบาดของยา
เสพติด และปลอดยา
เสพติดไดอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยวสูสากลคูการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยวสูสากลคูการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมชุมชนใหมคี วามเขมแข็ง โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน
ที่

โครงการ

1.

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่

2.

โครงการจัดตั้งกลุม
เยาวชนในชุมชน
(อายุ 15 - 25 ป)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อจัดกิจกรรมออกหนวย - ประชาชนจํานวนกวา

เทศบาลเคลื่อนที่เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางเทศบาลกับชุมชน
และให บริการประชาชน
ในดานตางๆ ของเทศบาล
จากหนวยงานกองชาง,
กองสาธารณสุขฯ,กอง
การศึกษา,งานทะเบียนฯ,
งานปองกันฯ, กอง
สวัสดิการสังคม,สมาคม
เสริมสวย เดือนละ 1-2
ครั้ง
- เพื่อใหมีการจัดตั้งสภา
เยาวชนและอบรมให
ความรูแกเยาวชน
เกี่ยวกับการดําเนิน การ
ของชุมชน , เทศบาล
และการรณรงคตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด ฯลฯ
ปละ 1 ครั้ง

6,000 ครัวเรือน ในเขต
เทศบาล ทั้ง 16 ชุมชน

- แกนนํากลุมเยาวชนอายุ

15 - 25 ป ในชุมชน
ทั้ง 16 ชุมชน

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
160,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
160,000)
(ป 2557
160,000)

50,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
50,000)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนจํานวนกวา กองสวัสดิการฯ

6,000 ครัวเรือน ใน
เขตเทศบาล ทั้ง 16
ชุมชน มีความพึง
พอใจในการไดรับการ
แกไขปญหาและ
บริการดานตางๆ จาก
เทศบาลอยางถูกตอง
รวดเร็ว และได
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางเทศบาลกับ
ชุมชนในเรื่องตาง ๆ

- จํานวนเยาวชนอายุ - มีการจัดตั้งสภา
ระหวาง 15-25 ป เยาวชนของกลุม
ที่ผานการอบรม
เยาวชนในเขต
เทศบาล
- มีกลุมเยาวชนที่
รวมกลุมกันทํา
กิจกรรมอันเปน
ประโยชนตอสังคม

งานพัฒนา
ชุมชน

กองสวัสดิการฯ
งานพัฒนา
ชุมชน

ที่
3.

4.

โครงการ
โครงการชุมชนสัมพันธ
(มาจากแผนชุมชนทั้ง
16 ชุมชน)

วัตถุประสงค

- เพื่อใหเกิดการรวมกลุม
ประชาชนทั้ง 16 ชุมชน ที่
ตองการนําสินคาหรือ
ผลิตภัณฑออกจําหนายใน
นาม “สินคาชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร”ี
- เพื่อใหสินคาและ
ผลิตภัณฑที่ชุมชนผลิตมี
สถานที่จําหนายสูผูบริโภค
โดยการจัดโครงการรวมกับ
โครงการอื่นๆที่จัดขึ้นในเขต
เทศบาล
- เพื่อยกระดับรายไดของ
ประชาชนในพื้นที่ใหพออยู
พอกิน พึ่งตนเองได
โครงการพอดีเดน
- เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิม
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พระเกียรติแสดงออกถึง
ความจงรักภัคดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
- เพื่อเทิดทูนพระคุณพอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ออกรานจําหนายสินคา
ชุมชน ทั้ง ๑๖ ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

- คัดเลือกพอดีเดน ทั้ง 16
ชุมชน โดยมีผูรวมกิจกรรม
เปนคณะผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง และ
ประชาชน
ทั้ง 16 ชุมชน

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
250,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
250,000)
(ป 2557
250,000)

50,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
50,000)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีการจัดกิจกรรม
ออกรานคาชุมชน

- ผูเขารวมโครงการมี

กองสวัสดิการฯ
งานพัฒนา
ชุมชน

สถานที่จําหนายสินคา
ของชุมชน
- ผูเขารวมโครงการมี
อาชีพที่ยั่งยืน และมี
รายไดที่เพิ่มขึ้น
- ผูเขารวมโครงการมี
ความสามัคคีกันมาก
ขึ้น

- มีการจัดกิจกรรม - พอดีเดนไดรับการ กองสวัสดิการฯ
ในวันพอ 5 ธ.ค.58 ยกยองเชิดชูเกียรติคุณ งานพัฒนา
- พสกนิกรทุกหมู
ชุมชน
เหลาไดแสดงออกถึง
ความจงรักภัคดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย

ที่

โครงการ

5.

โครงการแมดีเดน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

- เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิม

โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการชุมชน
ประจําเดือน

- เพื่อจัดการประชุม

6.

วัตถุประสงค
พระเกียรติและแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย
- เพื่อเทิดทูนพระคุณแม

ประจําเดือน ระหวางคณะ
ผูบริหารเทศบาลและ
คณะกรรมการชุมชนทั้ง
๑๖ ชุมชน เพื่อรวม
ปรึกษาหารือ และหาแนว
ทางแกไขปญหาความ
เดือนรอนและความ
ตองการ / การรับบริการ
ในดานตาง ๆ ที่ประชาชน
ในเขตเทศบาลรองขอ
ความชวยเหลือ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- คัดเลือกแมดีเดนทั้ง ๑๖

ชุมชน โดยมีผูเขารวม
กิจกรรมเปนผูบริหาร
พนักงาน เทศบาล
พนักงานจางและประชาชน
ใน ๑๖ ชุมชน
- จัดการประชุมประจําเดือน

ระหวางคณะผูบริหารเทศบาล
และคณะกรรมการชุมชนทั้ง
๑๖ ชุมชน เดือนละ ๑ ครั้ง
รวม ๑๒ ครั้ง / ป

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
50,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
50,000)
50,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
50,000)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

- มีการจัดกิจกรรม
ในวันแม 12 ส.ค.
2559

- แมดีเดนไดรับการยก กองสวัสดิการฯ
ยองเชิดชูเกียรติคุณ
งานพัฒนา
- พสกนิกรทุกหมูเหลา
ชุมชน
ไดแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

-

-

- จํานวนครั้งที่
ประชุม

- ชุมชนไดรับการ
แกไขปญหาและ
พัฒนาตามความ
ตองการของ
ประชาชน

กองสวัสดิการฯ
งานพัฒนา
ชุมชน

ที่
7.

8.

โครงการ
โครงการสัมมนา
คณะกรรมการชุมชน
และสมาชิกองคกร
ชุมชน

โครงการดนตรีเพื่อ
ประชาชน

วัตถุประสงค
- เพื่อจัดใหมีการสัมมนา
และการศึกษาดูงานที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
จากหนวยงานที่ประสบ
ความสําเร็จในดานตางๆ
- เพื่อที่ชุมชนจะไดนํามา
เปนแนวทางในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพ
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป
- เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมกา ร
ประกวดทางดนตรี ไ ทย
และสากลให แ ก เ ยาวชน
และประชาชน เพื่ อ เปน
สื่ อ กลางในการรวมกลุ ม
แ ล ะ ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย
เยาวชน ประชาชน
- เพื่อ สร างความสามั ค คี
ระหวา งคนชุม ชนทั้ ง ๑๖
ชุ ม ช น แ ล ะ เป น ก า ร
ส ง เ ส ริ ม ใ ห ป ร ะ ช า ช น
เยาวชน ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน ด ว ยการเล น
ดนตรี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- คณะกรรมการชุมชน
จํานวน ๒๔๐ คน และ
สมาชิกองคกรชุมชนจํานวน
๒๔๐ คน รวม ๔๘๐ คน

- จัดกิจกรรมการประกวดทาง

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
900,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
900,000)
(ป 2557
600,000)

100,000

(งบทองถิ่น)
ดนตรีใหแกเยาวชนและ
(ป 2558
ประชาชนผูสนใจทั้ง ๑๖
100,000)
ชุมชน ปละ ๑ ครั้ง
(ป 2557
- จัดหาดนตรีไทยและสากล
100,000)
แสดงใหประชาชนชมปละ ๓
ครั้ง

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

- จํานวนผูผ านการ
สัมมนา

- ชุมชนนํา

- จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม

- มีผูทมี่ ีความสามารถ กองสวัสดิการฯ
ทางดนตรีนําไปสูการ
งานพัฒนา
สรางอาชีพที่ยั่งยืน
ชุมชน
- ลดการมั่วสุมใน
แหลงอบายมุขและยา
เสพติด

ประสบการณจาก
การสัมมนาและ
ศึกษาดูงานมาพัฒนา
ชุมชนใหมีคณ
ุ ภาพที่
ยั่งยืน และเปน
ชุมชนนาอยูตอ ไป

กองสวัสดิการฯ
งานพัฒนา
ชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการชวยเหลือ
ประชาชน

เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมให ค วาม - ประชาชนกวา ๖,๐๐๐
ช ว ยเหลื อ แก ผู สู ง อายุ ผู ครัวเรือน ในเขตเทศบาล ที่
พิ ก าร ผู ป ว ยโรคเอดส ไดรับความเดือดรอน
ผู ด อ ยโอกาสทางสั ง คม
และประชาชน ผู ประสบ
สาธารณภั ย ภายในเขต
เทศบาล ทั้ง ๑๖ ชุมชน

10. โครงการชุมชนเขมแข็ง
เอาชนะยาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาล
(มาจากแผนชุมชนทั้ง ๑๖
ชุมชน)

- เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค / - จัดกิจกรรมอบรมใหความรู

9.

อบรมใหความรูแ ลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในชุมชน และ
ประสานงานกับแกนนํา
เครือขายและผูประสาน
พลังแผนดินเปนประจํา
ทุกระยะ เพื่อทําใหชุมชน
ทั้ง ๑๖ ชุมชนเปนชุมชน
เขมแข็งเอาชนะยาเสพติด

กับแกนนําเครือขายและ
ผูประสานพลังแผนดิน
ทั้ง ๑๖ ชุมชน เปนประจํา
ทุกระยะ อยางนอยเดือนละ
๑ ครั้ง

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
1,000,000

100,000

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

2561
(บาท)

-

-

- จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม

-

-

- จํานวนผูเขารับการ - ชุมชนปลอดจาก
อบรม
ยาเสพติดอยางยั่งยืน

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
1,000,000)
(ป 2557
1,000,000)

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
100,000)
(ป 2557
100,000)

ตัวชี้วดั
(KPI)

2560
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนในเขต
กองสวัสดิการฯ
เทศบาลที่ประสบ
งานพัฒนา
ปญหาความเดือดรอน
ชุมชน
ไดรับการชวยเหลือ
ตามความตองการ

กองสวัสดิการฯ
งานพัฒนา
ชุมชน

ที่

โครงการ

11.

โครงการแกไขปญหา
ชุมชนแออัดและพัฒนา
ที่อยูอาศัย

วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาชุมชน

แออัดและพัฒนาทีอ่ ยู
อาศัยของประชาชนให
เปนบานมั่นคง สามารถ
อยูอ าศัยไดอยางมี
ความสุขโดยประชาชนมี
สวนรวม
- เพื่อจัดอบรมใหความรู
12. โครงการรณรงคยุติ
ความรุนแรงตอเด็ก
ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแล
และสตรี
ภาระหนาที่อันพึงมีตอ
(มาจากแผนชุมชนทั้ง ๑๖ เด็กและสตรีกับแกนนํา
ชุมชน)
เด็กและสตรี จํานวน
๑๖ ชุมชน ๆ ละ ๕๐
คน ตอป ๆ ละ ๑ ครั้ง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- บริเวณที่เปนชุมชนแออัด

ทั้ง ๑๖ ชุมชน

- แกนนําเด็กและสตรี

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
100,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
100,000)
(ป 2557
100,000)
30,000

ทั้ง ๑๖ ชุมชน ๆ ละ ๕๐ คน (งบทองถิ่น)
(ป 2558
ปละ ๑ ครั้ง
30,000)
(ป 2557
30,000)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จํานวนครัวเรือน
ที่ไดรับความ
ชวยเหลือ

- ชุมชนแออัดไดรับ

- จํานวนผูผ านการ
อบรม

- ทําใหสถาบันครอบครัว กองสวัสดิการฯ
ใหความสําคัญและ
งานพัฒนา
ตระหนักถึงภาระหนาที่
ชุมชน
อันพึงมีตอ เด็กและสตรี
มากขึน้ ทําใหครอบครัว
มีความเขมแข็งอันจะ
นําไปสูก ารพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาเปนที่อยู
อาศัยใหเปนบานมั่นคง
ประชาชนสามารถอยู
อาศัยไดอยางมี
ความสุข

กองสวัสดิการฯ
งานพัฒนา
ชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

13.

โครงการเตรียมความ
พรอมเพื่อสํารวจขอมูล
ผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห (ผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูด อยโอกาส
ผูปวยโรคเอดส)
เพื่อดําเนินงานตาม
นโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล

- เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลและ
แนวทางปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี
- เพื่อใหทุกสวนราชการ
ของเทศบาลรวมกัน
ดําเนินการตอบสนอง
ความตองการเพื่อ
ประโยชนสขุ ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ใหเปนไปตามนโยบาย
รัฐบาลแนวทางปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการจากจังหวัด
สุพรรณบุรี
- เพื่อใหผูมีสิทธิ์ญาติที่มา
แสดงความจํานงตามแบบ
ถาขอขึ้นทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพ (แบบ ผส.๑,พก.
๑) และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของไดอยางถูกตองและ
ครบถวน รวมทั้งไดรบั การ
อํานวยความสะดวกความ
ปลอดภัยและเปนระเบียบ
เรียบรอย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รับขึ้นทะเบียนผูมีสิทธิ
ประจําป งบประมาณนั้น ๆ
(เดือนพฤศจิกายนของทุกป)

- ผูสูงอายุ
- ผูดอยโอกาส
- ผูปวยโรคเอดส
๑๖ ชุมชน ในเขตเทศบาล
ฯ (จากสํานักงานทะเบียน
ทองถิ่น เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
- จัดทําเอกสาร แบบ
ทะเบียนประวัติ ใบสมัคร
ผส.๑,พก.๑,หนังสือมอบ
อํานาจฯลฯตามแบบฟอรม
- จัดทําปายประชาสัมพันธ
โครงการฯ
- ๑ ครั้ง/ป

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
50,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
50,000)
(ป 2557
50,000)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จํานวนผูย ่นื ขอขึ้น - นโยบายของรัฐบาล กองสวัสดิการฯ
ทะเบียนเพื่อรับเงิน และมติคณะรัฐมนตรี
งานพัฒนา
สงเคราะหที่เพิ่มขึ้น ไดรับการสงเสริมและ
ชุมชน
สนับสนุนการ
ดําเนินการจากเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี ไดมี
โอกาสการตอบสนอง
ความตองการ เพื่อ
ประโยชนสุขของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯใหเปนไป
ตามนโยบายรัฐบาล
- ผูม ีสิทธิ์และญาติที่พา
มาแสดงความจํานงขอ
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ย
ยังชีพและเอกสารอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของไดรับ
บริการจากเทศบาลฯ
อยางถูกตองและ
ครบถวน รวมทั้งไดรับ
การอํานวยความ
สะดวก ความปลอดภัย
และความเปนระเบียบ
เรียบรอย

ที่
14.

โครงการ
โครงการเติมความสุข
ผูสูงวัย ใสใจ ผูพิการ
สรางงานผูดอยโอกาส
(มาจากแผนชุมชนทั้ง
๑๖ ชุมชน)

วัตถุประสงค
- เพื่อฝกอบรมดานการ
งานอาชีพ และความรู
เรื่องเทคโนโลยี แก
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส และผูดอ ยโอกาส ได
เขารวมอบรมตามความ
ถนัดและความสนใจของ
ผูเขารวมอบรม
- เพื่อแบงเบาภาระของผู
เลี้ยงดู เนื่องจากผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูปวยเอดส และ
ผูดอ ยโอกาสมีรายไดจาก
การขายผลิตภัณฑ ที่
ตนเองเปนผูประดิษฐ
ขึ้นมา
- เพื่อใหผสู ูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยเอดส และ
ผูดอ ยโอกาส ไดใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
- เพื่อใหผสู ูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยเอดส และ
ผูดอ ยโอกาส ไดแสดงออก
ถึงความสามารถของ
ตนเอง และสมารถ
ถายทอดความรูใหแก
ผูอื่นได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จั ดกิ จ กรรมการอ บรม
สงเสริมฝกอาชีพตาง ๆ ตาม
ความสนใจและความถนั ด
ของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส และผูดอ ยโอกาส ใน
เขตเทศบาล ทั้ง ๑๖ ชุมชน

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
30,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
30,000)
(ป 2557
30,000)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนผูผ านการ
อบรม

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ผูส ูงอายุ ผูพิการ
กองสวัสดิการฯ
ผูปว ยเอดส และ
งานพัฒนา
ผูดอ ยโอกาส ในเขต
ชุมชน
เทศบาลทั้ง ๑๖ ชุมชน
มีอาชีพและมีรายได
เพิ่มขึ้น
- ผูส ูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยเอดส และ
ผูดอ ยโอกาสในเขต
เทศบาลทั้ง ๑๖ ชุมชน
ไดมีโอกาสทัดเทียมกับ
ประชาชนที่ปกติใน
สังคม และจะไดมี
คุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

ที่
15.

โครงการ
โครงการศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
(ศพค.)
(มาจากแผนชุมชนทั้ง
๑๖ ชุมชน)

วัตถุประสงค
- เพื่อใหเกิดการประสาน
ความรวม มือในการ
พัฒนาสถาบันครอบครัว
จากทุกภาคสวนของ
สังคม โดยใหชุมชนได
แลกเปลี่ยน เรียนรู และมี
สวนรวมในการบริหาร
จัดการใหเกิดความเขม
แขมแข็งของชุมชน ให
อบอุนและเขมแข็ง เพื่อ
เปนภูมิคุมกันใหแก
สมาชิกทุกวัยใน
ครอบครัว

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรม เด็ก สตรี

เยาวชน ผูนําชุมชน
ประชาชนทั่วไป พอแม
ผูปกครอง และคณะทํางาน
ศพค.

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
10,000

(งบอุดหนุน)
(ป 2558
10,000)
(ป 2557
10,000)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนผูผ านการ
อบรม

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- สถาบันครอบครัวใน กองสวัสดิการฯ

เขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี เกิดความ
เขมแข็งและสราง
ภูมิคมุ กันใหแกสมาชิก
ทุกวัยในครอบครัว

งานพัฒนา
ชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกบั ชุมชนและองคกร
ที่
1.

2.

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการสงเสริมอาชีพ - เพือ่ จัดกิจกรรมการ
(มาจากแผนชุมชนทั้ง ๑๖ อบรม สงเสริม ฝกอาชีพ
ชุมชน)
ตางๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล และตามความ
ตองการของชุมชน ใหแก
ประชาชนทั่วไป ผูพิการ
ผูดอ ยโอกาส และคนไรที่
พึ่ง ทั้ง ๑๖ ชุมชน ใหมีงาน
ทําและมีรายไดเพิ่มขึ้น เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ครอบครัวใหดยี ิ่งขึ้น

โครงการจัดตั้งรานคา
ชุมชน
(มาจากแผนชุมชน
ทั้ง ๑๖ ชุมชน)

- เพื่อการเรียนรูของชุมชน
ผานกิจกรรมรานคาสูการ
หลอมชุมชนใหเห็น
ความสําคัญของการ
รวมกลุมและการทํางาน
รวมกัน
- เพื่อการแกไขปญหา
ครอบครัวและชุมชนในดาน
การอุปโภค-บริโภค
ประจําวัน

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อจัดกิจกรรมการอบรม

สงเสริม ฝกอาชีพตางๆ
ตามความสนใจใหแก
ประชาชนทั่วไป ผูพิการ
ผูดอยโอกาส และคนไรที่พึ่ง
ทั้ง ๑๖ ชุมชน อาทิเชน
การทําเทียนหอม , พิมเสน
น้ํา ,การบูรบรรจุถุงผา การ
ปลูกผักปลอดสารพิษ/พืช
สมุนไพร, การทําดอกไม
ประดิษฐรูปแบบตางๆ , การ
ทําดอกไมจันและพวงหรีด
การเย็บผาและการเย็บ
กระเปาหนัง ฯลฯ
- จัดตั้งรานคาชุมชน
ตนแบบ จํานวน ๑ แหง
ในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
150,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
150,000)
(ป 2557
150,000)

250,000

(งบทองถิ่น)
(ป 2558
-)
(ป 2557
-)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนผูผานการ

อบรม

-

-

- มีรานคาชุมชน

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนทั่วไป

กองสวัสดิการฯ
ผูพิการ ผูด อยโอกาส
งานพัฒนา
และคนไรที่พึ่ง ทั้ง ๑๖
ชุมชน
ชุมชน มีอาชีพและมี
รายไดเพิ่มขึ้น

- ประชาชนในชุมชน

สามารถซือ้ สินคา
อุปโภค-บริโภคใน
ราคาประหยัด
เกิดการรวมกลุมใน
รูปแบบสหกรณ โดย
สามารถนําสิ่งดีๆ
กลับคืนสูส ังคม

กองสวัสดิการฯ
งานพัฒนา
ชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยว
ที่

โครงการ

1.

โครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใชสาํ หรับสวน
เฉลิมภัทรราชินี
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
1. ประแจขันฝาแคพ
เครื่องใชเพียงพอในการ
จํานวน 1 ชุด
ปฏิบัตงิ าน
2. ประแจขันเหลี่ยม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
จํานวน 1 ชุด
การปฏิบัติงาน
3. ปมน้าํ ชนิดหอหอยโขง
จํานวน 3 ตัว

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
4,000

(งบทองถิ่น)
4,000

(งบทองถิ่น)
800,000

(งบทองถิ่น)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนเครื่องมือ

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั
- มีเครื่องมือเครื่องใช

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองชาง
เครือ่ งใชทเี่ พิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเพียงพอ
งานสวนสาธารณะ
สําหรับการปฏิบัติงาน (สวนเฉลิมฯ)
- ทําใหการปฏิบัติงาน
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย และ
สามารถปองกันการ
สูญหายของทรัพยสิน
และเอกสารตางๆ

ที่
2.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการปรับปรุงอาคาร - เพื่อปรับปรุงอาคาร
- ปรับปรุงสปริงเกอร
สถานที่ของสวนเฉลิม
สถานที่และสวนสาธารณะ รดน้ําตนไม ภายในสวน
ภัทรราชินี
ในสวนเฉลิมภัทรราชินี ให เฉลิมภัทรราชินี
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีสภาพดีไดมาตรฐาน
จํานวน 3 แหง ไดแก
เหมาะสมแกการรับรอง
- บริเวณสวนหินและ
ใหบริการนักทองเที่ยว
น้ําพุดนตรี
- บริเวณสนามเด็กเลน
- บริเวณรอบสวนน้ํา
- ปรับปรุงสนามเด็กเลน
ภายในสวนเฉลิม
ภัทรราชินี จํานวน 1 แหง

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
400,000

(งบทองถิ่น)

883,000

(งบทองถิ่น)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนอาคาร

สถานที่ภายในสวน
เฉลิมภัทรราชินี ที่
ไดรับการปรับปรุง

-

-

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั
- อาคารสถานที่และ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองชาง
สวนสาธารณะไดรับ งานสวนสาธารณะ
การปรับปรุงใหมี
(สวนเฉลิมฯ)
สภาพทีใ่ ชการไดดี
สามารถบริการ
นักทองเที่ยวไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพืน้ ฐานและผังเมือง
ที่
1.

โครงการ
โครงการกอสราง
ปรับปรุงทอระบายน้ํา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อปรับปรุงทอระบาย ถนนปาเลไลยก ชวงหลังราน
น้ําใหไดมาตรฐาน
เมืองทองเสาเข็ม
- เพื่อการคมนาคมเปนไป - กอสรางปรับปรุงทอ
ดวยความสะดวก
ระบายน้าํ ค.ส.ล. 
- เพื่อการระบายน้ําเสีย
0.40 ม. พรอมบอพัก
เปนไปโดยสะดวก
ค.ส.ล. ฝากึ่งตะแกรง
ลดปญหาน้ําเสียทวมขัง
เหล็ก จํานวน 9 บอ
ในทอ บอพัก กอใหเกิด - กอสรางถนน ค.ส.ล.
มลพิษ เปนอันตรายตอ
ผิวจราจรกวาง 1.00 ม.
สุขภาพ
ยาว 75.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอ ยกวา 75.ตร.ม.
ความยาวรวมทอ
ระบายน้ําบอพักรวม
80.00 ม.

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
339,800

(งบทองถิน่ )
-

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จํานวนทอระบายน้ํา - มีทอ ระบายน้ําที่ได
กองชาง
ไดรับการปรับปรุง มาตรฐาน
งานวิศวกรรม
เพิ่มขึ้น ไมนอ ยกวา - ประชาชนไดรับความ
75 ตร.ม.
สะดวกในการ
คมนาคม
- การระบายน้ําเสีย
เปนไปดวยความ
สะดวก ลดปญหา
น้ําเสียทวมขังจน
เกิดมลพิษตอ
สุขภาพได

ที่
2.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการกอสรางถนน - เพื่อปรับปรุงถนนใหได ถนนซอยบานอาจารย
ค.ส.ล. พรอมทอระบาย
มาตรฐาน
ไชยสิทธิ์ ไกรคุณาศรัย
น้ําและบอพัก ค.ส.ล.
- เพื่อการคมนาคมเปนไป - กอสรางถนน ค.ส.ล.
ดวยความสะดวก
ผิวจราจรกวาง 3.50 ม.
- เพื่อการระบายน้ําเสีย
ยาว 123.00 ม. หนา
เปนไปโดยสะดวก
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ลดปญหาน้ําเสียทวมขัง
ไมนอ ยกวา 430 ตร.ม.
ในทอ บอพัก กอใหเกิด - กอสรางทอระบายน้ํา
มลพิษ เปนอันตรายตอ
ค.ส.ล. ขนาด 
สุขภาพ
0.40 ม. พรอมบอพัก
ค.ส.ล. ฝากึ่งตะแกรง
เหล็ก จํานวน 16 บอ
ความยาวรวมทอ
ระบายน้ํา 135.00 ม.
- กอสรางบอพักขยะ
จํานวน 1 บอ

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
913,000

(งบทองถิน่ )
-

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนพื้นที่ถนน
ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น
ไมนอ ยกวา
430 ตร.ม.

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีถนนที่ไดมาตรฐาน
กองชาง
และสวยงาม
งานวิศวกรรม
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
- การระบายน้ําเสีย
เปนไปดวยความ
สะดวก ลดปญหา
น้ําเสียทวมขังจน
เกิดมลพิษตอ
สุขภาพได

ที่
3.

โครงการ
โครงการติดตั้งไฟฟา
สองสวาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่ออํานวยความสะดวก ติดตั้งไฟฟาสองสวางทางเดิน

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
117,000

และเพิ่มความปลอดภัย ริมคลองโพธิ์ จากถนน
(งบทองถิน่ )
ในการสัญจรเวลา
เณรแกว ถึงบริเวณที่ทําการ
กลางคืน
ชุมชนวัดไชนาวาส
- ติดตั้งเสาเหล็ก โคมสอง
สวางและหลอดประหยัดไฟ
ขนาดไมนอ ยกวา 60 วัตต
พรอมวางทอรอยสายเมน
ไฟฟาใตดิน และสายวงจร
ดวงโคม ระยะทางไมนอยกวา
200 เมตร จํานวน 11 ตน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

- จํานวนโคมไฟ
- การสัญจรในเวลา
ที่ไดรับการติดตั้ง กลางคืนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
งานสถานที่
และไฟฟา

ที่
4.

โครงการ
โครงการกอสรางปรับปรุง อาคารสถานทีข่ อง
หนวยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
2559
(บาท)
381,000

ติดตั้งแผงกันแดด และตาขาย
กันนก อาคารเรียนมัธยม
(งบทองถิน่ )
โรงเรียนเทศบาล 2
วัดปราสาททอง
- ติดตัง้ แผงกันแดด พื้นที่
ไมนอ ยกวา 129 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
- ติดตั้งตาขายเหล็กกันนก
พื้นที่ไมนอยกวา 238
ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- จํานวนอาคาร
สถานที่ ทีไ่ ดรบั
การปรับปรุง
ที่เพิ่มขึ้น

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั
- มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย และ
สามารถปองกันการ
สูญหายของทรัพยสิน
และเอกสารตางๆ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ร.ร.ท.2

สวนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.2559-2561 แบง
ออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1.1 ดานการประเมินผลคุณภาพการจัดทําแผนพัฒนาสามปเทศบาลฯ
เมื่อเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดทําแผนพัฒนาสามปเสร็จและประกาศใชแลว คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตองประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา ตามแบบที่กรมสงเสริมการ
ปกครองสว นท อ งถิ่นกํ า หนด ตัว ชี้วั ด ผลสัมฤทธิ์ หรื อ KPI คื อ แผนพัฒ นาเทศบาลเมื องสุ พ รรณบุ รี หมายถึง แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตองถูกประเมินรวมกัน
และตองผานการประเมิน ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ของประเด็นการพิจารณาตามแบบประเมินรวมทุกประเด็น ที่
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด จึงจะถือวาแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่จัดทําอยูในเกณฑที่
ดีและเหมาะสม เชื่อถือไดกับการใชงาน
1.2 ดานการประเมินผลเชิงปริมาณ
คือ การนํา โครงการที่บ รรจุอยูในแผนพัฒ นาสามปเทศบาลเมือ งสุ พรรณบุรี ไปสูการปฏิบั ติ ทั้ง 3
ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ หรือ KPI คือ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีตองนําโครงการในแผนพัฒนาสามป ทั้ง
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติไดไมต่ํากวารอยละ 60 ของจํานวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลฯ
1.3 ดานการประเมินผลเชิงคุณภาพ
คือการวัดความพึงพอใจจากประชาชนในฐานะผูมีสวนไดเสียกับการพัฒนาของเทศบาล
วา
ประชาชนในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจตอการที่เทศบาลไดนําโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปเทศบาลฯ ไปสูการ
ปฏิบัติทั้ง 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ หรือ KPI คือ เทศบาลไดรับความพึงพอใจจากประชาชนตอการ
พัฒนาเทศบาลตามยุทธศาสตรการพัฒนา ทั้ง 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา ไมต่ํากวารอยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมดใน
เขตเทศบาล
1.4 ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรการพัฒนา
คือการตรวจสอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา ตามตัวชี้ วัดระดับกลยุทธ ที่กํา หนด ตัวชี้ วัด
ผลสัมฤทธิ์ หรือ KPI คือ การดําเนินกิจกรรมโครงการของเทศบาล สัมฤทธิ์ผลตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ไมต่ํากวารอย
ละ 60 ของตัวชี้วัดระดับกลยุทธทั้งหมด

2. ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล และเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่ง
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไดมีคําสั่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่ 774/2557 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557 และคําสั่ง
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่ 948/2557 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประกอบดวย
1. นายชาญ ชูวงษ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน เจริญการยนต สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
3. ร.ต.ท.ชาญชัย เมฆสุทัศน
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
4. นายไพศาล จึงสงาสม
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
5. นายวิเชียร ปานสมสวย
ประชาคมเมืองสุพรรณบุรี
กรรมการ
6. นายบุญสง เขียวชะอุม
ประชาคมเมืองสุพรรณบุรี
กรรมการ
7. ผูแทนศูนยบริการลูกคา (โทรศัพท) สาขาสุพรรณบุรี
กรรมการ
8. นายกสมาคมแผงลอยจําหนายอาหารสุพรรณบุรี
กรรมการ
9. นายประสิทธิ์ ใจดี
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. ผูอํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
11. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรรมการและเลขานุการ
มีอํานาจหนาที่ดังนี้
4. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
5. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
6. รายงานผลและแสดงความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือเจาหนาที่เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ในเรื่องนี้คณะกรรมการฯ ไดมีคํา สั่ง คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒนาเทศบาลเมื อง
สุพรรณบุรี ที่ 1/2557 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา ดวยการจัดทํา แผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 (4) ประกอบดวย
5. นายสมพร น้ํานวล
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
หัวหนาคณะทํางาน
6. นายวิทยา เพชรภิเษกสิทธิ์ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
คณะทํางาน
7. นายสุรเชษฐ วีระเทศ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว คณะทํางานและเลขานุการ
มีหนาที่ดังนี้
1. จัดทํารูปแบบ เครื่องมือตางๆ เพื่อใชในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาม
แนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีกําหนด
2. จัด ทํา รายงานการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาเทศบาล ตลอดจนเอกสารต า งๆ เสนอต อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

2.2 วิธีการติดตามและประเมินผล
1. ดานการประเมินผลคุณภาพแผนพัฒนาสามปเทศบาลฯ
กรมส งเสริ มการปกครองสว นท อ งถิ่ น ได มีห นั ง สือ ดว นที่ สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวั น ที่ 2
กุมภาพัน ธ 2558 กําหนดให เทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนิน การวั ดคุณภาพของแผนพัฒนา
เทศบาล โดยใหดํา เนินการใหแ ลว เสร็จภายใน 15 วัน นับ แตวันที่ป ระกาศใชแผนพัฒ นาทองถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวสุพรรณบุรี ดํา เนินการตามแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองส วน
ทองถิ่นกําหนด วิธีดําเนินการใช แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมา ใชประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปเทศบาลฯ รวมกัน และตอง
ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ของประเด็นการพิจารณาที่กําหนดในแบบ จึงจะถือวาแผนพัฒนาสามปเทศบาลฯ ที่จัดทํา
อยูในเกณฑที่ดีและเหมาะสมกับการใชงาน
2. ดานการประเมินผลเชิงปริมาณ
เทศบาลตองนําโครงการตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลฯ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล ทั้ง 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา นําไปสูการปฏิบัติไดไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของจํา นวนโครงการทั้งหมดที่บ รรจุในแผนพัฒนาสามป ที่ ใชดํา เนินการในปนั้นๆ วิธีดํา เนินการใช แบบ
ติดตามผลการดํา เนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนแบบติดตามตนเอง โดยมีกํา หนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาส
ที่ 1 แลวรายงานความกาวหนาใหผูบริหารเทศบาลทราบทุกไตรมาส
3. ดานการประเมินผลเชิงคุณภาพ
ประชาชนในเขตเทศบาล ใหความพึงพอใจตอการพัฒนาเทศบาลตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลฯ ทั้ง 3
ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยเทศบาลตองไดรับความพึงพอใจไมต่ํา กวารอยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาล
วิธีดําเนินการใช แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในภาพรวม โดยใหมีการ
เก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
4. ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยงานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝา ยแผนงานและงบประมาณ กอง
วิชาการและแผนงาน ดําเนินการสังเคราะหแบบสอบถามการดําเนินกิจ กรรมโครงการของเทศบาล สัมฤทธิ์ ผลตาม
ตัว ชี้วัดระดับกลยุทธ ไมต่ํา กว ารอยละ 60 ของตัวชี้วัดระดับกลยุทธทั้งหมด วิธีดํา เนิน การใช แบบสอบถามผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ จากหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกเทศบาลบางหนวยงานที่เกี่ยวของ และตั้งอยูในเขตเทศบาลปละ 1 ครั้ ง แลวสรุปขอมูลรายงาน
ผูบริหารเทศบาลเพื่อทราบและพิจารณาผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลทั้ง 3 ดาน ในรอบป
เมื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลครบทั้ง 4 ดานแลว ใหนําขอมูลมารวบรวมจัดทําเปนรายงานการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี แลวรายงานใหผูบริหารเทศบาลทราบและพิจารณาปละ 1
ครั้ง หรือหลังจากที่แผนพัฒนาสามปฉบับนั้น สิ้นสุดลง

2.3 เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล มีดังนี้
แบบที่ 1 แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมา
คําชี้แจง กําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาเทศบาล โดย
ใหดําเนิน การใหแ ลว เสร็จ ภายใน 15 วัน นับ แตวันที่ป ระกาศใชแ ผนพัฒ นาทอ งถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.2559-2563
และพัฒนาสามปของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.2559-2561
----------------------------------------------ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 วิสัยทัศน
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.5 ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร
รวม

คะแนนเต็ม
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(12)
(13)
100

คะแนนที่ได

ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูล ดังนี้
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน
สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่สําคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆที่มีลักษณะ
คลายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือการใชขอมูล จปฐ.
- มี ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา (เพื่อดูการดําเนินงาน
ในแตละปที่ผานมาวามีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของ
ยุทธศาสตรของแผน พัฒนามากนอยเพียงใด
ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลที่สําคัญ ดานเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีการวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญ เพื่อชี้ใหเห็นศักยภาพ ปญหาและ
ความตองการ
* การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือจปฐ.
- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญของจังหวัด
และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา
* การวิเคราะหขอมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม เชน กําลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปญหายาเสพติด เปนตน
- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูล ที่สําคัญของ อปท.
และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา
* การวิเคราะหขอมูลทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.
* SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยาง
ถูกตอง

คะแนน
เต็ม
10
(3)
(3)
(2)
(2)

25

4
(2)
(2)
5
(3)
(2)
5
(2)
(3)
5
(3)
(2)

คะแนน
ที่ได

ประเด็นการพิจาณา
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ (ตอ)

3. ยุทธศาสตร
3.1 วิสัยทัศน

รายละเอียดหลักเกณฑ
* สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
พื้นที่
- มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ โดยชี้เห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและความ
ตองการ
- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน
- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา
* มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ตองการจะเปนหรือบรรลุ
ถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่
เปนลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเนนและสิ่งที่ตองการจะเปนสอดคลองกับการวิเคราะห
ขอมูล
- มีความเปนไปได ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

3.2 พันธกิจ
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปน เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน
- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร * มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรเชื่อมโยง สอดคลองกัน และตอบสนองปญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.

คะแนน
เต็ม
6
(2)
(2)
(2)
65
5
(3)
(2)
5
(3)
(2)
10
(4)
(4)
(2)

คะแนน
ที่ได

ประเด็นการพิจาณา
3.4 เปาประสงค

รายละเอียดหลักเกณฑ
* สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรม แสดงใหเห็นวามีความตองการที่
จะบรรลุอะไรในชวง 4 ป

3.5 ตัวชี้วัดและคา
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เปาหมายของแตละ * ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค
- สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ

3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

คะแนน
เต็ม
5
(3)
(2)
15
9
(5)
(4)

* คาเปาหมาย
- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถที่ทําได ทั้งดาน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค

6
(3)
(3)

* มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่สอดรับ
และสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตร และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
- กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกันและมี
การบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตร และนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงค และยุทธศาสตร
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน /วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ

12
(6)
(6)

คะแนน
ที่ได

ประเด็นการพิจาณา
3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
* โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะหความคุมคา และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของโครงการ กอนบรรจุไวในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม
* โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- โครงการ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจน และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- มีโครงการ ครบถวนทั้ง 3 ป (ในภาพรวมของแผน)
รวมคะแนนที่ได

หมายเหตุ

คะแนน
เต็ม
13
8
(3)

คะแนน
ที่ได

(3)
(2)
5
(3)
(2)
100

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม
และสัมภาษณผูเกี่ยวของ
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณา และรายละเอียด
หลักเกณฑ ไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประจําปได

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง เปนแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน
เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น .........................................................................................................
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป
ปที่ 1.....
ปที่ 2.....
ปที่ 3.....
รวม
ยุทธศาสตร จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ
1
2
3
รวม
4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป .........................................
จํานวนโครงการ
ยุทธศาสตร
ที่เสร็จ

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
ที่อยูในระหวาง
ที่ยังไมได
ดําเนินการ
ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รวม

5. การเบิกจายงบประมาณป ....................................
ยุทธศาสตร
1.
2.
3.
รวม

งบปกติ
จํานวนเงิน รอยละ

เงินสะสม
จํานวนเงิน รอยละ

รวม
จํานวนเงิน รอยละ

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรบั เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป..........................
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยูในระหวาง
ยังไมได
เสร็จ แลว
ดําเนินการ
ดําเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณที่ งบประมาณที่
ไดรับ
เบิกจายไป

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
รวม
สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

แบบที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
คําชี้แจง : เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมกี าร
เก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิน้ สุดปงบประมาณ
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ํากวา 20 ป ( ) 20 – 30 ป
( ) 41 – 50 ป ( ) 51 – 60 ป
3. การศึกษา
( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) รับจาง
( ) นักเรียนนักศึกษา
( ) อื่น ๆ (ระบุ) ............................................

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

31– 40 ป
มากกวา 60 ป
อนุปริญญา หรือเทียบเทา
อื่น ๆ
คาขาย
เกษตรกร

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมมากนอยเพียงใด
ความพึงพอใจ
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะให
ประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจมาก

พอใจ

ไมพอใจ

สวนยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง คือ พัฒนาผูบริหาร บุคลากรและระบบการเมือง พัฒนาอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชขององคกร และพัฒนาระบบฐานขอมูล แผนพัฒนาและการเผยแพรประชาสัมพันธ หากใหทานประเมินความพึงพอใจ
ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทานเทาใด
ความพึงพอใจ
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะใหประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)

สวนยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คือ สงเสริมการศึกษาและกีฬา สงเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม สงเสริมการรักษาสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม สงเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสินและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย หากใหทา นประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยให
คะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทานเทาใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะใหประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
สวนยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว คือ สงเสริมชุมชนใหมคี วามแข็งแรง โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน
สงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกบั ชุมชนและองคกร สงเสริมการทองเที่ยว และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน
และการผังเมือง หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะให
คะแนนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ของทานเทาใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะใหประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

แบบที่ 4 แบบสอบถามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
คําชี้แจง เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ จากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกเทศบาล
บางหนวยงานที่เกี่ยวของ และตั้งอยูในเขตเทศบาล ปละ 1 ครั้ง แลวสรุปขอมูลรายงานผูบริหารเทศบาลเพื่อทราบและ
พิจารณาผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
แบบสอบถาม
ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ประจําป พ.ศ. 2559 – 2563 (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2559)
จงตรวจสอบวาตัวชี้วัดระดับกลยุทธที่หนวยงานทานรับผิดชอบมีเอกสารเชิงประจักษที่ทานดําเนินการอยูนั้นสนับสนุนตัวชี้วัดดังกลาว
มากนอยเพียงใดหรือไม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาผูบริหาร บุคลากร และระบบการเมือง
คะแนน คะแนน
หนวยงานที่
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
เอกสารเชิงประจักษ
เต็ม
ที่ได
รับผิดชอบ
1. จํ า นวนผูบ ริห าร สมาชิก สภาเทศบาล
10
สํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาสวนราชการที่ผานการฝกอบรมและ - มี ร ายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ 1.5
หรือ ศึกษาดูง านเกี่ย วกับ เรื่อ งการบริห าร โครงการ (ไ ม ต่ํ า กว า 1 กิ จกรรม หรื อ
จัดการเทศบาลและการใหบริการสาธารณะ โครงการ)
0.5
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
รวมทั้งหมดไมต่ํากวารอยละ 60
0
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
2. จํ า นวนผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาสวนราชการที่ผานการฝกอบรม และ - มี ร ายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ 1.0
หรือศึกษาดูงานเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมและ โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
จริยธรรมในการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ - มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0.5
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
60
0

3. จํานวนพนักงานและพนักงานจางฯ ที่
ผ า นการฝ ก อบรมและหรื อ ศึ ก ษาดู ง าน
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ
และเรื่ อ งที่ ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง านและการ
ใหบริการประชาชนในแตละโครงการไมต่ํา
กวารอยละ 60
4. จํานวนพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จางฯ ที่ผานการฝกอบรมและหรือศึกษาดู
งานเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ
60
5. มี การจั ด การเลื อ กตั้ งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลเมื่อครบวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป / 1 ครั้งหรือตําแหนงที่
วาง
6. มีประชาชนมาใชบริการงานทะเบียนรา
ษฏรและบั ตรประชาชนเพิ่มขึ้น รอ ยละ 5
เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของปที่ผานมา

- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ
โครงการ (ไ ม ต่ํ า กว า 2 กิ จกรรม หรื อ
โครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

1.5

- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ

1.0

โครงการ (ไ ม ต่ํ า กว า 1 กิ จกรรม หรื อ
โครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

0.5
0

- มีโครงการจัด การเลือกตั้งฯ ในแผนพั ฒนา

สามปฯ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- รายงานหรื อ สถิ ติ จํ า นวนผู ม าใช บ ริ ก าร
เปรี ย บเทีย บกั นระหว า งป 2558 (1 ต.ค.
57 – 30 ก.ย. 58) กับป 2559 (1 ต.ค.
58 – 30 ก.ย. 59)
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

0.5
0

1.0

สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการฯ
กองการศึกษา
การคลัง กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการฯ
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

0
1.0

0

สํานักปลัดเทศบาล

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

เอกสารเชิงประจักษ

7. มี เ รื่ อ งร อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด
ระเบียบการคาในตลาดสดและบนทางเทา - รายงานหรือสถิติเรื่องรองเรียนเปรียบเทียบ
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของปที่ผาน กันระหวางป 2558 (1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย.
58 กับป 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย.
มา
59)
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
1.0

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

0

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชขององคกร
คะแนน คะแนน
หนวยงานที่
เต็ม
ที่ได
รับผิดชอบ
1. จํ า นวนอุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ (ครุ ภั ณ ฑ )
10
รายงานหรื
อ
สถิ
ต
ิ
จ
ํ
า
นวนครุ
ภ
ั
ณ
ฑ
ท
่
ี
ใ
ช
ใ
นการ
- สํานักปลัดฯ
เพื่ อ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านของแต ล ะส ว น
6
- กองวิชาการฯ
ราชการมีความเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานไมรวมครุภัณฑที่เตรียมจําหนายใน
ป ง บประมาณ 2559 และครุ ภั ณ ฑ ที่ ข อ
- กองการศึกษา
ไมต่ํากวารอยละ 60
จัดซื้อเพิ่มในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
- กองคลัง
แตละสวนราชการมีจํานวนไมต่ํากวารอยละ
- กองสาธารณสุขฯ
60
- กองชาง
4
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- กองสวัสดิการฯ
0
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

เอกสารเชิงประจักษ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 พัฒนาระบบฐานขอมูล แผนพัฒนาเทศบาลและการเผยแพรประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

เอกสารเชิงประจักษ

1. มีขอ มู ล จปฐ. แผนชุมชน แผนพัฒ นา
เทศบาล เพื่ อ ใช เ ป น ฐานข อ มู ล และเป น - ขอมูล จปฐ.
เครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาล - แผนชุมชน
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลฯ
- แผนพัฒนาสามปฯ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อ ใชในการคนหา
และส ง ผ า นข อ มู ล ครอบคลุ ม ทุ ก ส ว น - รายงานผลการสํ า รวจจํ า นวนเครื่ อ ง
ราชการในสั งกัดเทศบาลไมต่ํากวารอยละ คอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของเทศบาลฯ
80
- ไมมีเอกสารรายงานฯ

คะแนน คะแนน
หนวยงานที่
เต็ม
ที่ได
รับผิดชอบ
5
- กองสวัสดิการฯ
0.5
- กองสวัสดิการฯ
0.5
- กองวิชาการฯ
0.5
- กองวิชาการฯ
0.5
0
1.0
0

- กองวิชาการฯ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

เอกสารเชิงประจักษ

3. มี ช อ งทางการประชาสั มพั น ธขา วสาร
ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลไดรับทราบ - เสียงตามสายเทศบาล
อยางครอบคลุมพื้นที่ไมต่ํากวา 4 ชองทาง - รถประชาสัมพันธเคลื่อนที่
- เว็บไซตเทศบาล
- ปายปดประกาศสํานักงานเทศบาล
- ชองทางที่เพิ่มขึ้นระบุ ............................
- ไมมีชองทางการประชาสัมพันธ
รวม

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- กองวิชาการฯ

25

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมการศึกษาและกีฬา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

เอกสารเชิงประจักษ

1.ป ระชาช นในเข ตเทศบาลต อ งจ บ - ออกแบบสอบถามประชาชนในเขตเทศบาล
การศึกษาในระดับภาคบังคับ(มัธยมศึกษาป โดยวิธีสุมตัวอยางในอัตราสวน 1:50คน หรือ
ที่ 3) ไมต่ํากวารอยละ 60
ตรวจสอบขอมูลดังกลาวจากขอมูล จปฐ. โดย
วิธีการสุมตัวอยางในอัตราสวนเดียวกัน
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
2. ครูตอ งผานการฝกอบรมพัฒนาความรู
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ
ทางการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 60
โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
3. นัก เรี ย นต อ งผ า นการฝ ก อบรมพั ฒ นา
ความรูทางการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 60 - รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ
โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
4. พนักงานจางทางการศึกษาตองผานการ
ฝกอบรมพัฒนาความรูทางการศึกษาไมต่ํา - รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ
โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
กวารอยละ 60
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
12
2.5

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- ก อ ง วิ ช า ก า ร ฯ
ประสานงานกับ กอง
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมใน
การเก็บขอมูล

0.5
0

1.5

- กองการศึกษา

0.5
0
1.5

- กองการศึกษา

0.5
0
1.5
0.5
0

- กองการศึกษา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

เอกสารเชิงประจักษ

5. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความรูและ
ความสามารถทางกีฬาไมต่ํากวารอยละ 60 - ออกแบบสอบถามประชาชนในเขตเทศบาล
โดยวิธีการสุมตัวอยางในอัตราสวน 1 : 50คน
หรือตรวจสอบขอมูลดังกลาวจากขอมูล จปฐ.
โดยวิธีการสุมตัวอยางในอัตราสวนเดียวกัน
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
2.5

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- ก อ ง วิ ช า ก า ร ฯ
ประสานงานกับ กอง
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมใน
การเก็บขอมูล

0.5
0

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 สงเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. เทศบาลและชุมชนรวมกันจัดกิจกรรม
หรือ โครงการที่ สงเสริมเกี่ย วกั บ วัน สํ าคัญ
ทางศาสนาและวั น สํ า คั ญ ทางสถาบั น
พระมหากษัตริยไมต่ํากวา 5 กิจกรรมหรือ
โครงการ/ป
2. เทศบาลและชุมชนรวมกันจัดกิจกรรม
หรื อ โครงการที่ ส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู
วัฒนธรรม ประเพณีทอ งถิ่น ไมต่ํา กวา 5
กิจกรรมหรือโครงการ/ป
3. โรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลมี ก ารจั ด
กิ จ กรรมหรื อ โครงการปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ดีใหกับครูและนักเรียนไมต่ํากวา
2 กิจกรรมหรือโครงการ/ป
4. โรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลมี ก ารจั ด
กิ จ กรรมหรื อ โครงการส งเสริมศิล ปะและ
หรื อ อาชี พ ให กั บ นั ก เรี ย นไม ต่ํ า กว า 2
กิจกรรมหรือโครงการ/ป

คะแนน คะแนน
หนวยงานที่
เต็ม
ที่ได
รับผิดชอบ
9
กองการศึกษา
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ 2.0
โครงการ (ไมต่ํากวา 5 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
1.0
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0
กองการศึกษา
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ 2.0
โครงการ (ไมต่ํากวา 5 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0.5
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0
กองการศึกษา
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ 1.0
โครงการ (ไมต่ํากวา 2 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0.5
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0
กองการศึกษา
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ 1.5
โครงการ (ไมต่ํากวา 2 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0.5
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0
เอกสารเชิงประจักษ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 สงเสริมการรักษาสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

เอกสารเชิงประจักษ

1. ประชาชนในเขตเทศบาลได รั บ การ
ส งเสริ ม ปอ งกันและควบคุมโรคไมต่ํา กว า - รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ
โครงการ (ไมต่ํากวา 3 กิจกรรมหรือโครงการ)
รอยละ 60
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
2. ในเขตเทศบาลมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
ต อ การดํ ารงชี วิต ของประชาชนไมต่ํา กว า - รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ
โครงการ (ไมต่ํากวา 2 กิจกรรมหรือโครงการ)
รอยละ 60
- รายงานสถิติปริมาณน้ําเสียที่ผานการบําบัด
เป นน้ํ า ดีมี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เปรีย บเที ย บ
ระหวา งป 2558 (1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย.
58) กับ ป 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย.
59)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
3. ในเขตเทศบาลมีสถิติปริมาณขยะลดลง
รอยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะ - รายงานสถิ ติ ป ริ ม าณขยะที่ ล ดลงเมื่ อ
เปรียบเทียบระหวางป 2558 (1 ต.ค. 57 –
ในปที่ผานมา
30 ก.ย.58) กั บ ป 2559 (1 ต.ค. 58 –
30 ก.ย. 59)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
4. ในเขตเทศบาลไมมีคนเปนโรคพิษสุนัข
- รายงานสถิติก ารเกิดโรคพิษสุนัขบาในเขต
บา
เทศบาลป พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 58 – 30
ก.ย. 59)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
9
1.5

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

0.5
0

1.0

กองสาธารณสุขฯ

1.0

0.5
0
1.5

กองสาธารณสุขฯ

0.5
0
2.0
0.5
0

กองสาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 สงเสริมความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและหางไกลยาเสพติด
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. ในเขตเทศบาลมีสถิติการเกิดภัยตอชีวิต
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

2. ในเขตเทศบาลมี ส ถิ ติ ก ารเกิ ด ภั ย ต อ
ทรัพยสินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มา

3. ในเขตเทศบาลมีสถิติการเกิดสาธารณ
ภัยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

4. ในเขตเทศบาลมีสถิติพบผูติดยาเสพติด
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

คะแนน คะแนน
หนวยงานที่
เต็ม
ที่ได
รับผิดชอบ
10
ก อ ง วิ ช า ก า ร ฯ
- รายงานสถิติการเกิดภัยตอชีวิตที่ลดลงเมื่อ 2.0
ประสานงานกับ สภ.
เปรียบเทียบระหวางป 2558 (1 ต.ค. 57 –
เมืองสุพรรณบุรี
30 ก.ย.58) กั บ ป 2559 (1 ต.ค. 58 –
30 ก.ย. 59)
0.5
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
ก อ ง วิ ช า ก า ร ฯ
- รายงานสถิติการเกิดภัยตอทรัพยสินที่ลดลง 2.0
ประสานงานกับ สภ.
เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2558 (1 ต.ค.
เมืองสุพรรณบุรี
57 – 30 ก.ย.58) กับ ป 2559 (1 ต.ค.
58 – 30 ก.ย. 59)
0.5
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
สํานักปลัดเทศบาล
- รายงานสถิติการเกิดสาธารณภัยที่ลดลงเมื่อ 2.0
เปรียบเทียบระหวางป 2558 (1 ต.ค. 57 –
30 ก.ย.58) กั บ ป 2559 (1 ต.ค. 58 –
30 ก.ย. 59)
0.5
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ศูนยปฏิบัติการและ
- รายงานสถิติการพบผูเสพยาเสพติดที่ลดลง 2.0
ป อ งกั นยาเสพ ติ ด
เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2558 (1 ต.ค.
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง
57 – 30 ก.ย.58) กับ ป 2559 (1 ต.ค.
สุ พ รรณบุ รี สํ า นั ก
58 – 30 ก.ย. 59)
ปลัดเทศบาล
0.5
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- กองสวัสดิการฯ
0
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ก อ ง วิ ช า ก า ร ฯ
ประสานกับ สภ. เมือง
สุพรรณบุรี
เอกสารเชิงประจักษ

รวม

40

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และการทองเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง เนนการมีสวนรวมของประชาชน โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. มี ตั ว แทนชุม ชนที่เ ข า ร วมการประชุ ม
หรื อ การฝ ก อบรมในเรื่ อ งที่เ กี่ ย วกั บ การ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ๆ ละ ไมต่ํา
กวา 5 คน/ป
2. ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาลไดรับการยกยองและหรือดูแลตาม
สิทธิจากเทศบาล

3. มีชุมชนที่มีที่ทําการชุมชนไมต่ํากวา 10
ชุมชน
4. เทศบาลและชุ ม ชนมี ก ารจั ด กิ จ กรรม
หรือโครงการรวมกันเพื่อสรางความสามัคคี
และความเขมแข็งใหกับชุมชนไมต่ํากวา 3
กิจกรรมหรือโครงการ/ป
5. เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมหรือโครงการ
ที่สง เสริ ม การพั ฒ นาตามวั ย ไม ต่ํา กวา 2
กิจกรรมหรือโครงการ/ป

6. เด็ ก และสตรี ไ ด รั บ ความรู เ รื่ อ งการ
ปองกันความรุนแรงในครอบครัวและสังคม
รวมกันไมต่ํากวา 60 คน/ครั้ง/ป
7. มี กิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ ส ง เสริ ม
สถาบันครอบครัวไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือ
โครงการ/ป

คะแนน คะแนน
หนวยงานที่
เต็ม
ที่ได
รับผิดชอบ
13
กองสวัสดิการฯ
- มีเอกสารยืนยันการเขารวมการประชุมหรือ 2.0
เขารวมการฝกอบรมฯ (ชุมชนละไมต่ํากวา 5
คน/ป)
0
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
กองสวัสดิการฯ
- ภาพกิจกรรมการรับเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ 1.5
ผูพิการและการมอบสิ่งของใหผู ดอ ยโอกาส
หรือการสรางที่อยูอาศัยใหผูดอยโอกาส
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0.5
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0
กองสวัสดิการฯ
- รายงานสถิติชุม ชนในเขตเทศบาลที่มีที่ทํา 1.5
การชุมชน (ไมต่ํากวา 10 ชุมชน)
0
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ 2.0
กองสวัสดิการฯ
โครงการ (ไม ต่ํ า กว า 3 กิ จ กรรมหรื อ
โครงการ/ป)
0.5
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
กองสวัสดิการฯ
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ 1.0
โครงการ (ไม ต่ํ า กว า 2 กิ จ กรรมหรื อ
โครงการ/ป)
0.5
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
กองสวัสดิการฯ
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ 2.0
โครงการ (ไมต่ํากวา 60 คน/ครั้ง/ป)
0.5
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
กองสวัสดิการฯ
- มี กิ จ กรรม หรื อ โค รงก ารบ รรจุ อ ยู ใ น 1.0
แผนพัฒนาสามปฯ
0
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
เอกสารเชิงประจักษ

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 สงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับชุมชนและองคกร
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. จํานวนประชากรในเขตเทศบาลที่เขารับ
การฝกอบรมสงเสริมอาชีพไมต่ํากวารอยละ
2 ของประชากรในเขตเทศบาลทั้งหมด/ป
2. เทศบาลมีรายรับเพิ่มขึ้นรอยละ 2 ตอป
เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับของเทศบาลเมื่อ
ปที่ผานมา

คะแนน คะแนน
หนวยงานที่
เต็ม
ที่ได
รับผิดชอบ
1.5
กองสวัสดิการฯ
- มีเอกสารยืนยันจํานวนผูเขารับการฝกอบรม 0.5
อาชีพ (ไมต่ํากวารอยละ 2 ของประชากรใน
เขตเทศบาลทั้งหมด/ป)
0
- ไมมีเอกสาร
กองคลัง
- รายงานสถิ ติย อดงบประมาณรายรับของ 1.0
เทศบาลเปรียบเทียบกันระหวางปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ไมมีเอกสารรายงาน
0
เอกสารเชิงประจักษ

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 สงเสริมและพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยว
คะแนน คะแนน
หนวยงานที่
เต็ม
ที่ได
รับผิดชอบ
1. มีสถานที่ทอ งเที่ยวที่ไดรับการปรับปรุง
0.5
- สํานักปลัดเทศบาล
รายงานการประเมิ
น
ผลกิ
จ
กรรมหรื
อ
ไมต่ํากวา 1 แหง
0.25
- ส ว นราชการหรื อ
โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
ห น ว ย ง า น อื่ น ที่
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
เกี่ยวของ
0.25
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

เอกสารเชิงประจักษ

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
คะแนน คะแนน
หนวยงานที่
เต็ม
ที่ได
รับผิดชอบ
1. จํานวนถนนที่กอสรางเพิ่มขึ้น 300
20
กองชาง
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ 1.5
ตร.ม./ป
โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0.5
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0
2. จํานวนถนนที่ไ ดรับการปรับ ปรุง ไมต่ํ า
กองชาง
รายงานการประเมิ
น
ผลกิ
จ
กรรมหรื
อ
2.0
300 กวา ตร.ม./ป
โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0.5
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
0
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

เอกสารเชิงประจักษ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
3. จํานวนทอระบายน้ําที่กอสราง
100เพิ่มขึ้น ตร.ม./ป

เอกสารเชิงประจักษ
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ
โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

4. จํานวนทอระบายน้ําที่ไดรบั การปรับปรุง
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ
ไมต่ํากวา 60 ตร.ม./ป
โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
5. จํานวนไฟฟา สาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ
11 จุด/ป
โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
6. จํ า นวนไฟฟ า สาธารณะที่ ไ ด รั บ การ
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ
ปรับปรุงไมต่ํากวา 50 จุด/ป
โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
7. จํานวนอาคารที่กอสรางเพิ่มขึ้น
300 ตร.ม./ป

- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ
โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

8. จํานวนอาคารที่ไดรับการปรับปรุงไมต่ํา
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ
กวา 300 ตร.ม./ป
โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
1.0

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

0.5
0
1.0

กองชาง

0.5
0
2.5

กองชาง

0.5
0
1.0

กองชาง

0.5
0
1.5

กองช า ง และส ว น
ร า ช ก า ร ใ น สั ง กั ด
เทศบาล

0.5
0
1.0
0.5
0

กองช า ง และส ว น
ร า ช ก า ร ใ น สั ง กั ด
เทศบาล

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

เอกสารเชิงประจักษ

9. จํานวนสถานที่ที่ก อ สรา งเพิ่มขึ้ น 300
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ
ตร.ม./ป
โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
10. จํ า นวนสถานที่ ที่ไ ดรั บ การปรั บ ปรุ ง
- รายงานการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรื อ
300 ตรม./ป
โครงการ (ไมต่ํากวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ)
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
11. มีการประชุมซักซอมทําความเขาใจใน
เรื่ อ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั งเมือ งฯให กั บ - รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการชุมชนฯไดรับทราบ 3 ครั้ง/ ประจําเดือนในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
- มีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
ป
- ไมมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
รวม
รวม 3 ยุทธศาสตร 11 แนวทางการพัฒนา 49 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ คิดเปนรอยละ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
1.0

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองช า ง และส ว น
ร า ช ก า ร ใ น สั ง กั ด
เทศบาล

0.5
0
0.5

กองช า ง และส ว น
ร า ช ก า ร ใ น สั ง กั ด
เทศบาล

0.5
0
1.5
0.5
0
35
100

กองชาง

7 สวนราชการ

การกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ตารางแสดงห ว งระยะเวลาการติดตามและประเมิน ผลการดํ า เนิ นการตามแผนพัฒ นาสามป เทศบาลเมื อ ง
สุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 – 2561 มีดังนี้
เครื่องมือที่ใชในการ
ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2559 - 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ดานการประเมินผล
คุณภาพการจัดทําแผน
ดานการประเมินผล
เชิงปริมาณ

ประเมินผลเมื่อเทศบาลประกาศใชแผนฯ

ติดตามและรายงานฯ

ติดตามและรายงานฯ

ติดตามและรายงานฯ ติดตามและรายงานฯ

ดานการประเมินผล
เชิงคุณภาพ
ดานการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร

ติดตามและสรุปผล

ติดตามและสรุปผลขอมูลทั้ง 4 ดาน และจัดทํารายงานผล

 หมายเหตุ 1. เริ่มดําเนินการตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 – 30 ธันวาคม 2559 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.2559-2561
ใหผูที่เกี่ยวของทราบและพิจารณาตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 (3) กําหนด
-----------------------------------------------

29
ภาคผนวก

ก. รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ข. การประเมินคุณภาพของแผน

29
29

ข. การประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.2559-2563
และแผนพัฒนาสามปของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.2559-2561
----------------------------------------------ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 วิสัยทัศน
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.5 ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร
รวม

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(12)
(13)
100

10
20
60
5
5
10
5
15
12
8
90
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1. ขอมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูล ดังนี้
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน
สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่สําคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆที่มีลักษณะ
คลายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือการใชขอมูล จปฐ.
- มี ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา (เพื่อดูการดําเนินงาน
ในแตละปที่ผานมาวามีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของ
ยุทธศาสตรของแผน พัฒนามากนอยเพียงใด
ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลที่สําคัญ ดานเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีการวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญ เพื่อชี้ใหเห็นศักยภาพ ปญหาและ
ความตองการ
* การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือจปฐ.
- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญของจังหวัด
และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา
* การวิเคราะหขอมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม เชน กําลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปญหายาเสพติด เปนตน
- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูล ที่สําคัญของ อปท.
และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา
* การวิเคราะหขอมูลทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.
* SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยาง
ถูกตอง

คะแนน
เต็ม
10
(3)

คะแนน
ที่ได
10
3

(3)

3

(2)

2

(2)

2

25

20

4
(2)
(2)

2
2
0

5
(3)

5
3

(2)

2

5
(2)

2
1

(3)

1

5
(3)
(2)

5
3
2
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2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ (ตอ)

3. ยุทธศาสตร
3.1 วิสัยทัศน

รายละเอียดหลักเกณฑ
* สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
พื้นที่
- มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ โดยชี้เห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและความ
ตองการ
- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน
- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา
* มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ตองการจะเปนหรือบรรลุ
ถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่
เปนลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเนนและสิ่งที่ตองการจะเปนสอดคลองกับการวิเคราะห
ขอมูล
- มีความเปนไปได ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

3.2 พันธกิจ
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปน เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน
- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร

* มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเงือนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรเชื่อมโยง สอดคลองกัน และตอบสนองปญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.

คะแนน
เต็ม
6

คะแนน
ที่ได
6

(2)

2

(2)

2

(2)

2

65
5

62
5

(3)

3

(2)

2

5
(3)
(2)

5
3
2

10

10

(4)
(4)

4
4

(2)

2
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3.4 เปาประสงค

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนน
เต็ม
5
(3)
(2)

คะแนน
ที่ได
5
3
2

15
9
(5)

15
9
5

(4)

4

* คาเปาหมาย
- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถที่ทําได ทั้งดาน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค

6
(3)
(3)

6
3
3

* มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่สอดรับ
และสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตร และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
- กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกันและมี
การบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตร และนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงค และยุทธศาสตร
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน /วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ

12

12

(6)

6

(6)

6

* สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรม แสดงใหเห็นวามีความตองการที่
จะบรรลุอะไรในชวง 4 ป

3.5 ตัวชี้วัดและคา
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เปาหมายของแตละ * ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค
- สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ

3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

-5ประเด็นการพิจาณา
3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
* โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะหความคุมคา และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของโครงการ กอนบรรจุไวในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม
* โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- โครงการ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจน และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- มีโครงการ ครบถวนทั้ง 3 ป (ในภาพรวมของแผน)
รวมคะแนนที่ได

หมายเหตุ

คะแนน
เต็ม
13
8
(3)

คะแนน
ที่ได
8
5
0

(3)
(2)

3
2

5

3

(3)

3

(2)

0

100

90

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม
และสัมภาษณผูเกี่ยวของ
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณา และรายละเอียด
หลักเกณฑ ไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประจําปได

