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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอความเห ็นซึ่งได้จากการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประซาขน ในท้องถิ่นทราบในที่ 
เปีดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปีนระยะไม่ 
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(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเด ือนเมษายน ๒๕๖๑ เพื่อแสดงผลการ 
ดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

เทศบาลตำบลโนนสง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราซสีมา
จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา*ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอ 
ความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา 
ท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประซาซนในท้องถิ่นทราบ 
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมซองทุกปี ทั้งนึ๋ให้ประกาศโดยเปีดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เทศบาลตำบลโนนสูง เปีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการให้บริการ 
สาธารณะแก่ประซาซน ดังน้ัน เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนงาน/ 
โครงการหรือกิจกรรมที่วางไว้หรือไม่ และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไรจึงกำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเพื่อให้สามารถตรวจสอบ รับทราบถึงสภาพบีญหาอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ ที่ส่งผลให้!ม่สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ตามแผนที่วางไว้ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซองเทศบาลตำบลโนนสูง หวังเปีนอย่างยิ่งว่า การจำทำ 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ จะเปีนประโยซน้สำหรับคณะผู้บริหาร ข้าราซการพนักงานและ 
ประซาซน ในการตรวจสอบผลการดำเนินงานประจำปีซองเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยซนั 
ต่อประซาซนสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตำบลโนนสูง

ก!รติดฅ!มและประเมินผลแผนพํฒนาท้8งถน ะ เทศ!!าฝ็ติ!'แลโนนสูง



สารบัญ

หน้า

ส่วนท่ี ๑

- บทนำ ๑
ส่วนท่ี ๒ แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปผลการติดตามและประเมินผล ๘
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ๙

ส่วนท่ี ๓ การติดตามและประเมินผลดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑
- แบบท่ี ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๑๒
- แบบท่ี ๒ แบบติดตามประเมินผลรายปี ๑๓
- แบบท่ี ๓ แบบประเมินผลตามยุทธศาสตร์โครงการ ๑๗

ส่วนท่ี ๔ สรุปปีญหา อุปสรรคในภาพรวมของการดำเนินงาน
- สรุปปีญหา อุปสรรคในภาพรวม ๒๒

การติดต!มเ!เละประเมินผลแผนพฒนฟ๒งลน : เทศขาลติในลโนนสูง



ส่วนท่ี ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม ( ^ อก!*อก'กร) และ การประเมิน ([ะVล๒ลซอก) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน 

แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องล้มพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล ([ฬอก!*0โ1ก5 3กช 
^ ล ๒ลปอก) มาประสานใข้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะซ่วยให้ผู้บริหารท้องถ่ินเทศบาลตำบลโนนสูง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ 
พัฒนางานพัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมีบผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ส่ิปีฃองเทศบาลตำบลโนนสูงจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความสำคัญ ดังน้ี

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดซอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงหรือกิจกรรม 
ต่าง  ๆ ที่ตำเนินการหรือไม่ได้ตำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการตำเนินงาน

๒. ผลการใข้ปิจจัยหรือทรัพยากรต่าง  ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ 
เพื่อการพัฒนาได้รับปิจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการตำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได ้ผลตรงตามเป ๋าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปิญหาอุปสรรค 
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ 
ขั้นตอนต่าง  ๆในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครืองมีอสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม 
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป๋าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการ 
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความขัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (รป6ก3*1า5) จุดอ่อน (พ6ล^ก6556ร) โอกาส 
(0[ว[วอก:นก!!:16ร) ป็ญหาหรืออุปสรรค (ปาโอ31:ร) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง  ๆ
ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง^ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาล 
ตำบลโนนสูง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ 
สภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประซาขนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ  ๆไปเพื่อให้เกิดผลล้มฤทธิ้เซิงคุณค่าใน 
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมิความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยาย 
โครงการ งานต่าง  ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบป๋ญหาและอุปสรรคก็จะต้อง 
ตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นป็ญหาและอุปสรรค เมื่อพบ 
จุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยป็ญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีฃึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ 
จะต้องใข้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบล โนนสูง ให้เกิดประโยขนํเพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง 

 ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ 
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมิความยั่งยืน เป็นไปตามเป๋าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ได้อย่างดียิ่ง

หฟ้า 1การฅดดใมและประฒินผลเฒนพฒนเราองสื■ น ะ เทคบาลตำบลโนใ*ฐง



๒. ว ัตถ ุประสงค์ของการติดตามและประเม ินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งคันหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าลิ่งใดควร 

ดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่า 
มิป ๋ญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป๋าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ 
ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดป้ญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราซการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสูง ซึ่งจะข่วยตอบสนองภารกิจตาม 
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขี้น มืประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป๋าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน 
ตลอดจนปีญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท!ด้กำหนดไว้

๓. เพ ื่อเป ็นข ้อม ูลสำหรับเร ่งร ัด ปรับปรุง แก้!ข ข ้อบกพร่องของการดำเน ินงาน โครงการ การยกเลิก 
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลโนนสูง

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใข้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโนนสูง 
๔. เพื่อสร้างความรับผิดขอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสูงที่จะต้องผลักดัน 

ให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง  ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยขน์กับผู้มืส่วนได้ 
เสีย ผู้มีส่'วนเก่ียว1ข้อง ประขาขนในขุมขนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพ ื่อต ิดตามและประเมินผลการดำเน ินงานตามดัวข ี้ว ัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบ ัต ิงานตามแผนงาน/ 
โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง  ๆในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ 
๓. ข ั้นตอนการติดตามและประเม ินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๘ และแก้!ข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ 
ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ 
ประขาขนในท้องถิ่นทราบในที่เป็ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปีดประกาศไว้ 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (๔) 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อข่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

๑. การตำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑) สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
๒) ผู้แทนประขาคมท้องถิ่นที่ประขาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่ค ัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตริคัดเลือก

จำนวน ๒ คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสูง ต้องดำเนินการให้การ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
๑. ประขุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี'โดยการ 

กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลโนนสูง
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๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นลี่นิตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดย 
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓ . รายงาน ผลและเสน อความเห ็น ซ ึ่งได ้จากการต ิดตามและประเม ิน ผลแผน พ ัฒ น าท ้องถ ิ่น ส ีน่ ิต่อ 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเพื่อดำเนินการต่อไป 

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้กำหนดการแบ่ง 

ขั้นตอนเพื่อเนินการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทคมนตรีตำบลโนนสูง ดังท่ี,
๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มตำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการ 
กำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดดัวขี้วัด : \(?\) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความขัดเจนเพียงใด 
ใครเนินผู้รับผิดขอบ ใครเนินผู้ใข้ผลการติดตาม เนินด้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใข้ผล การนำผลไปใข้ประโยขน์อย่างไร เมื่อใด 
ข้อมูลหลัก  ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าว 
อาจใข้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเนินวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มา 
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก  ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล 
ว ิธ ีการเก็บรวบรวมข้อมูล และว ิธ ีการว ิเคราะห ์ข ้อม ูล จากนั้นสร้างเคริ่องม ือซ ึ่งส ่วนใหญ่จะเน ินแบบสัมภาษณ์หรือ 
แบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครืองมีอ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เนินการตำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ 
กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ด้องการในขั้นที่ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ ดังน้ัน แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มี 
คุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเขิงปริมาณได้น้อยก็ด้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตํ่าตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เนินการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการ 
ตามตัวขี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใข้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เข่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จำนวน 
เนินด้น หรืออาจไข้การวิเคราะห์แบบ บ-;X การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน ^๒ผ  (Iเาลเ! การแสดงแผนภูมิแกนท์ (ธลกบ: 
ฮาลโง หรืออาจใข้หลาย  ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเนินการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง  ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม 
เทศบาลตำบลโนนสูง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเนินรายงานเขิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความ 
เนินมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยขนํที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในส่วนที่ ๒ 
และส่วนท่ี ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง 
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงต่อนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเพื่อให้นายกเทศมนตรี 
เสนอต่อเทศบาลตำบลโนนสูงและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสูง โดยอย่างน้อยนิละสองครั้งภายใน 
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกนิ

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดื หลังจากคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง  ๆ ได้รับ 
รายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขนิญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสาย 
บังคับนัญขาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
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๓. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศนาลตำบลโบนสูงมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผล 

และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนาเพื่อให้นๅยฦเทศมนตรีเ?!นอต่อ?(ภาเทศบาลตํๅนล 
โนนสูงและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต0านลโนนสูงโดยอย่างน้อยปีละลองครั้งภายในเตือนเมนายนและภายในเดือน 
ตุลาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

.  5 .  ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็นประกาศผล การต ิดตาม และ
ป ระเม ิน  ผล แผน พ ัฒ น าให ้
ประขาขนในเขตเทศบาลทราบใน
ท่ํเปีดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ด้งกล่าวและต้องปิดประกาศไวัเปีบ
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องม ือการติดตามและประเม ินผล
เคร ื่องม ือการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่น  (ฬอกเ*อโเกร ลกป 6'^ล1บ3ป0ก *00เร พัวโ 1อ0ล1 

ป676๒ [ว๓ 6กI [ว๒กร) เปีนลิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตำบลโนนสูงใข้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใข้เครืองมิอและเทคนิควิธ ีการที่ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใข้ในการติดตามและประเมินผล เข่น แบบสอบถาม 
วัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นด้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดต!มนละประเฟ้นผณฒนฟัฒน!ท้องคน ะ เฑคนา*1ตำบลโนนสูง หนา 4



ท้องถ่ินได้แก่ แบบสอบถาม (อบ6ร*เอกกลเโ6ร) แบบสัมภาษณ์ (เก*6โหเ6ผ) และแบบสังเกตการณ์ (01ว56โVลบอก) เป็น 
ด้น โดยอาดัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลโนนสูงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั่งเกณฑ์ 
มาตรฐาน แบบต่าง  ๆ ท่ีได้ก0าหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองไซ้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใซ้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสูงกำหนดกรอนและ 

แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (71๓6 & 71๓6 โโล๓ 6 )โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี

๑) ประขุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสูงอย่างน้อย
ไตรมาสละ ๑ คร้ัง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี 

ภายในวันท ี่ ร)๕ เมษายน และภายในวันท ี่ ร)๕  ตุลาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอสภาเทศบาลภายในระยะเวลาท ีก่ำหนด
๑.๒ ความสอดคล้อง (86เ6หลก06) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ท่ี 

ได้กำหนดขึ้นมิความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโนนสูง
๑.๓ ความเพ ียงพ อ (/\|6 6 ชุนล๐/)  กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเน ินการต ิดตามและประเม ินผล 

ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามดักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มือยู่จริงในเทศบาลตำบลโนน 
สูงมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (โ3โ๐3โ6รร) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง  ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น 
โครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากซ่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

ร).๕ ประสิทธิภาพ (5ฅ๐6กเป ็นการติดตามและประเม ินผลความสัมพ ันธ์ก ันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ 
ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใข้!ปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสูงซึ่งสามารถวัดได้ในเซิงปริมาณ ขนาด ความจุ 
พ้ืนท่ี จำนวน ระยะเวลา เป็นด้น

๑.๖ ประสิทธิผล (เะทั66*^6ก65ร) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (อบ*60๓ 6 
ลกช อบ*[วน*) ซึ่งสามารถวัดได้ในเขิงปริมาณและเซิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเขิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเป็นความพีงพอใจหรือส่ิงที่ 
ประขาขนซึ่นขอบหรือการมิความสุข เป็นด้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมิความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลโนนสูงทั่งในระดับขุมขนและระดับตำบลโนนสูง และอาจรวมถึงอำเภอโนนสูงและจังหวัด 
นครราขสีมาด้วย เพราะว่ามืความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเซิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 

๒. ระเบียบ วิธในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสูงกำหนดระเบียบ วิธีในการ 

ติดตามและประเมินผล ดังนี้
๒.๑ ระเบ ียบในการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒ นา ระเบ ียบวิธ ีในการต ิดตามและประเม ินผลม ี 

องค์ประกอบใหญ่  ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ
๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
๒) เครื่องมือ
๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
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๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี 

เบีาหมายเพื่อมุ่งตอบบีญหาการติดตามและประเมินผลไต้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อ 
การพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (รนโVอ)/) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดขอบโครงการจัดทำไว้ 
แล้ว หร ืออาจเป ีนข ้อม ูลท ี่คณ ะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลต ้องจดบ ันท ึก (โ600โป) ส ังเกต(๐ชรอก/อ) หรือวัด 
(๓6ลรนโ6๓ 6ท*) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตำเนินการในพื้นที่จากผัมีส่วนเกี่ยวช้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากร 
ของเทศบาลตำบลโนนสูงเปีนข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถ 
วัดไต้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใข้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสูงกำหนดเครื่องมีอที่ใช้ใบ 

การติดตามและประเมินผล ดังนี้
๓.๑ การทดสอบและการวัด (765*5 & ^6ล5นโ6๓ อก*5) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับ 

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง  ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการ 
ทดสอบและการวัดนั้นเปีนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เข่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟ้ลท้ติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณลี่แยกโรงเหล้า (ขุมขนดอนแต้ว โนนนา โนนสมบูรณ์) ถึงบริเวณถนนศรีธานี (ขุมซน 
ศาลตาปู) (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการ 
วัดอย่างไร) เปีนต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (เก*อก/!6ผร) อาจเปีนการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ไต้ การสัมภาษณ์เปีนการยืนยันว่า 
ผู้มิส่,วนเก่ียวข้อง ผู้ไต้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและไต้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 
๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (*0โกาลI ๐โ 560ก!-*0โกาลI เก*อก/๒ผ ) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้าง (ร*โบ0*บโอ เก*อก/เอผร) ตำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (เท*๐โกาลI เก*อก/เอห/) 
ซ่ึงคล้าย  ๆ กับการ‘พูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน

๓.๓ การสังเกต ((อชรร™ล*เอกร) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงใช้ 
การสังเกตเพื่อเผิาดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นซองเทศบาลตำบลโนนสูงมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการ 
สังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (กลโ*!อ^ลก* อชรอก/ล*เอก) เป็นวิธีการสังเกตที่ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประซาขนในขุมขน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วน 
ร่วม (แอท-เวลโ*!๐ เวลก* อชรอก/ล*!อก) หรือการสังเกตโดยตรง (อ!โออ* อชรอก/ล*เอก) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง 
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผัมีส่วนไต้เสียในเทศบาลตำบลโนนสูง

๓.๔ การสำรวจ (รนก/อ)/ร) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพิง 
พอใจ ความจำเป็น ความต้องการซองประซาขนในเทศบาลตำบลโนนสูงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตำบลโนนสูงจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (0ออน๓ 6ท*ร) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ 
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวช้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา บีญหาความต้องการของประขาขนในท้องถิ่น สาเหตุ 
ของบีญหา แนวทางการแก้ไขบีญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเบีาประสงค์ ค่าเบีาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต 
หรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโนนสูง 
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
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การติดตามและประเมินผลมีประโยซน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปีญหาต่าง  ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีนิในอนาคต ประโยขนํต่าง  ๆ แยกเนินหัวข้อได้ ดังน้ี

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง  ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ 
ซ่ึงจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้'ทราบถึง1ข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง  ๆ ตลอดจนปิจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่นิและการดำเนินการตาม 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปิญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป๋าหมายอย่างทันท1วงที ทั้งในป๋จจุบันและอนาคต

๓. ข่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยขนํ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ 
ทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง  ๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพป๋ญหาต่าง  ๆที่จะนำไป 
จัดทำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อนำเสนอโครงการในเขิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเนินจริง ทำใหัได้รับความเช่ือถือและการยอมรับ 
จากประขาขน ผู้มีส่วน'ได้เสีย หน่วยงานราขการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๔. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวช้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความ 
สำนึกต่อหน้าท่ีความรับผิดขอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เน้ือหา ข้อมูลให้เนินป๋จจุบันเสมอ 

๖. การวินิจฉัย ส่ังการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง  ๆ ของเทศบาลตำบล 
โนนสูงสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกด้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเนินจริง 
และตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง  ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป๋องกันความผิดพลาดที่จะ 
เกิดข้ึนได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง  ๆ ของบุคลากรในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง  ๆ มีความ 
สอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เนินองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป๋าหมายของเทศบาลตำบลโนนสูงเกิดความสำเร็จตาม 
เป๋าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เนินไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง  ๆ
และประขาขนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประขาขนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
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ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖0
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖2

๑ . ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา & ป็ พ . ศ .  

๒๕๕๗-๒๕๖๑ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลโนนสูง ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ 
พัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาโนอนาคต โดยสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ แผนการบริหารราขการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราขสีมา และแผน 
ชุมชน เทศบาลตำบลโนนสูง

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราขดำริ 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย
๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข และบริการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพทั้งในและนอก 

สถานที่ แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล และส่งเสริมให้ประขาขนดูแลรักษาสุขพอนามัยของตนเอง 
๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๓. จัดสถานที่สำหรับการกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายให้กับประขาขนและพัฒนาเครือข่าย 

สุขภาพในชุมขน
๔. ส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล ศึกษาการออกแบบระบบการกำจัดขยะ และระบบรวบรวมและ 

บำบัดนํ้าเสีย
๕. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่งให้มีความสะดวก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ม่ันคง 
๖. ให้มีและพัฒนาการไฟฟ้าและการประปา
๗. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดอบายมุข พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการกินดี อยู่ดี
๘. เฝีาระวังและบ้องกันโรคที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล พร้อมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประขาขน
๙. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๑๐. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๑๑.ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
๑๒. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประขาขน และบ้านเมือง
๑๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประขาชนการใข้กูมีบ้ญญาทัองถิ่น
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๑๔. ให้มีกิจการสถานธนานุบาล เพื่อซ่วยเหลือประขาขน
๓)จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 

๑. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง
๒. มีน้ํา อุปโภค -  บริโภค และเพื่อการเกษตรทั่วถึง
๓. ประขาขนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีอาชีพ มรีายได้พอเพียง ขุมขนเข้มแข็ง ความเป็นอยู่ด'ข้ึน สังคมสันติสุข
๔. อนุรักษ์พินฟศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของห้องถิ่น และได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
๔. ประขาขน ทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
๖. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างสมดุล เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรอยู่รอดได้ รวมทั้งสร้างความมั่นคงภาคการเกษตร
๗. การศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๘. เป็นเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ

๔) แนวทางการพัฒนาห้องถิ่น ประกอบด้วย 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ

๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าท่ี ตามที่กฎหมาย 
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. นำเครื่องมือ เครื่องใข้ และระบบสารสนเทศมาใชีในการบริหารงานเพื่อให้บริการกับประขาขนให้สะดวก รวดเร็ว 

แม่นยำ โดยยืดถือประโยขนํสูงสุดของประขาขน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ
๓. สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ 

ทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประขาขน
๔. บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาห้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างขุมขน หน่วยงานภาครัฐและเอกซน 
๔. เป็ดโอกาสให้ประขาขนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประซาขน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๑. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตาม

มาตรฐานสากล
๓. สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใข้เป็นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา 
๔. สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตตำบล เพื่อเพิ่มทักษะประขาขนในขุมขน

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราขด0าริ 
๑ . ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกพืช และเมล็ดพันธุพิขที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิตโดยส่งเสริมให้เกิดเกษตร 
พอเพียง ลดด้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
๒. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในขุมขน 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
๔. สนับสบุนการทำการเกษตรทางเลือก
๔. ส่งเสริมประขาขนในขุมขน ให้มืการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและการอนุรักษ์
๖. ประสานและบริหารการจัดการนํ้า พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งนํ้า สงวนและเก็บกักนํ้าเพื่อการเกษตร ตาม 
พระราขดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๆ เพื่อแก้ไขปัญหานํ้าท่วมและนํ้าแล้งอย่างเป็นระบบ 
๗. พัฒนาขุมขนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการซุมซนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาขุมซนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
๒. ส่งเสริมโครงการพัฒนาในขุมซน เพื่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๓. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพซีวิตซองเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเ1ซ้ือ แเVโดยการจัด 

กิจกรรม
ที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ เพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพซีริตอย่าง 

ต่อเน่ือง
๔. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวซน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ในอนาคต 
๔. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
๖. สนับสนุน ประสานการปฏิบัติ เพื่อฟ้องกันปราบปรามและแก้ไขฟ้ญหาการเสพ การผลิต และการจำหน่ายยาเสพติด 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๑. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพื่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประซาซนในระดับตำบล และขุมซนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ 

ประซาซนได้รับบริการที่ด็ ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ และร่วมมือหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๓. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประขาซนในขุมซนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลัง 

กายการฟ้องกันโรค การใซ้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอน 
และวิธีการทางการแพทย์

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๑ .  พัฒนา พินฟูและส่งเสริมกิจกรรมต้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของขุมซนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน 
และเซื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๒. พัฒนาและพินฟูแหล่งท่องเที่ยวเติม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความ 
สะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของตำบลโนนสูงเพื่มขี้น โดยร่วมมีอกับหน่วยงานและ 
ส่วนราซการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกซนที่เกี่ยวข้อง
๓. สนับสบุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและ 
บริการ
๔. ส่งเสริมและสนับสบุนกิจกรรมกีฬาขุมซบและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง  ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ขุมซนจนถึงระดับ 
จังหวัด เพื่อให้เยาวขน นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ 
ทางต้านกีฬาสู่กีฬาอาซีพในระดับซาติและนานาซาติ

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในขีวิตและทรัพย์สิน 
๑ . ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมซาติและภัยพิบัติต่าง ๆ
๒. ร่วมมือกับส่วนราซการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
การซ่วยเหลือผู้ประสบภัย
๓ .  ส่งเสริมและสนับสบุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปีดในเขตขุมซนและสถานที่สำคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจและ
ความปลอดภัยในซีวิตและทรัพย์สินของประซาซน
๔. สนับสนุนการผีเกอบรมจัดตั้งและอบรมพินฟูตำรวจบ้าน อาสาสมัครฟ้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ลูกเสือซาวบ้าน 
เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในขุมซบหมู่บ้าน
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๘. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
๑. ส่งเสริม สนับสบุนและร่วมมือกับทุกส่วน ในการพัฒนาพินฟูและอนุรักษ์แหล่งนํ้า ลุ่มนํ้าลำคลองและป่าไม้ให้มืความ 
อุดมสมบูรณ์
๒. ส่งเสริม สนับสบุนและร่วมมือกับทุกส่วน ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป่องกันและแก้ไขป่ญหามลพิษและป่ญหา 
ส่ิงแวดล้อมของขุมซน เซ่น การกำจัดนํ้าเสีย สารเคมีต่าง ๆ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับทุกส่วน ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง 
ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ . ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขป่ญหาความ 
เดือดร้อนของประซาขน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 
ดำรงชีวิตของประขาขน
๒. ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราซการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เคร่ืองจักรกล 
ตลอดจนผู้ปฏิป่ตงานที่มืความขำนาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 
๓. ประสานในการแก้ไขป่ญหาความเดือนร้อนของประขาขนในด้านสาธารณูปโภค
๔. ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อแก้ไขปิญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ 
ประขาซน
๔. การจัดทำผังเมือง

๕) วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลโนนสูงน่าอยู่ การบริหารจัดการดี สาธารณูปโภคครบครัน 

เกษตรกรรมก้าวหน้า การดีกษาก้าวไกล ห่วงใยประชาชน “
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ส่วนท ๓
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการ 
ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่ได้มิการประขุมเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามๆ ไว้ เมื่อวันที ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕โดยจะเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง  ๆ ของทุกหน่วยดำเนินการ ทั้งข้อมูลในเซิงปริมาณและเอกลาร 
การรายงานผลการดำเนินงาน และนำมาลรุปเปีนภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล ได้ดังนี้ 
แบบท่ี ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

คำช้ีแจง ะ แบบท่ี ๑ เปีนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะทำการประเมินและ 
รายงานทุก  ๆ คร้ัง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใข้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ข่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตำบลโนนสูง

ประเด็นการประเมิน มีการ 
ดำเนินการ

ไม่มีการ 
ตำเนิบการ

๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

๑ . ๑ มิการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล /

๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล /

๑ . ๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ /

๑.๔ มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล า/

๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

๑ . ๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา า/

๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและนิญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล /

๒.๒ มีการเปีดโอกาสให้ประขาขนเข้ามามิส่วนร่วมในการจัดทำแผน /

๒.๓ มีการวิเคราะห์คักยภาพของเทศบาล (รพอา') และ /\เอ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล /

๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีลอดคล้องกับคักยภาพของท้องถ่ิน

๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
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๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเท่ีอการพัฒนาท่ีย่ังยน /

๒.ฟ มํการกำหนดเป๋าหมายการพัฒนาเทศบาล /

๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /

๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา /

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /

๒.๑๒ มีการจัดทำบัญขีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /

๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /
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แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายปี
คำช้ีแจง ะ แบบท่ี ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕:๗ -  ๒๕๖๑)
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ี'วไป

©.๑ ข่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตำบลโนนสูง 
©.๓ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน ปี 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ -  มีนาคม ๒๕๖๑ 
ส่วนที ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสิ'ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์

ปีที่ ๑ ๒๕๖๑ ปีที' ๒ ๒๕๖๒ ปีที่ ๓ ๒๕๖๓ ปีที่ ๔ ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี

จำนวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จำบวบ 

โครงการ

งบ

ประมาณ

จำบวบ 

โครงการ

งบ

ประมาณ

จำนวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จำบวบ 

โครงการ

งบ

ประมาณ

๑. ด้านการ 
บริหาร 
ราชการให้มี 
ประสิทธิภา 
พ

๑ ๙ ๓1๔๐๕,00๐ ®๙ ๓,๔๐๕,๐๐๐ ๑๘ ๒,๖๐๕,๐๐๐ ๑๘ ๒,๖๐๕,๐๐๐
๗๕ ๑๒,๐๒๐,๐๐0

๒.ด้าน 
การสืกษา

๕๗ ๒๒,®๒๕,๐๐๐ ๕๗ ๒๒,®๒๕,๐๐๐ ๕๗ ๒๒,®๒๕,00๐ ๕๗ ๒๒,๑๒๕,0๐0 ๒๒๘ ๘๘,๕๐๐,๐๐๐

๓. ด้านการ 
พัฒนาการ 
เกษตร และ 
การสานต่อ 
ตามแนวทาง 
พระราชดำริ

๒ ®๙1๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,00๐ ๑ ๒0๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,00๐ ๕ ๑๙,๘๐๐,๐๐๐

๔. ด้านการ 
พัฒนา 
เศรษฐกิจ 
และสังคม

๑๗ ©ฝ,00101,๒00 ®๗ ๑๘,๐๓๓,๒๐๐ ๑๗ ๑๙1๐๓๓,๒๐๐ ๑๘ ๒๐,๐๓๓,๒๐๐ ๖๙ ๗๕,๒๘๒,๑๐๐

๕. ด้านการ 
พัฒนา 
สาธารณสุข

๑๕ ๒,๕๐๖,๕๐๐ ๑๔ ๑,๕๐๖,๕๐๐ ๑๕ ©,๕๐๖,๔๐๐ ๑๔ ๑,๕๐๖,๕๐๐ ๕๗ ๕,๙๔๕,๖๐๐
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๖. ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
และกีฬา

๑๐ ๗๔๔,0๐0 ๑๐ ๗๔๔,๐๐๐ ๑๐ ๗๔๔,๐๐๐ ๑๐ ๗๔๔,๐๐๐ ๔๐ ๒,๙๘๐,๐๐๐

๗. ด้านการ 
รักษาความ 
ปลอดภัยใบ 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน

๙ 01,0๙0,0๐0 ๙ 01,๐๙๐1๐๐๐ ๙ ๓1๐๙๐,๐๐๐ ๙ ๓,๐๙๐,00๐ ๓๖ ๑๒,๓๖๐,๐๐๐

๘. ด้านการ 
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธร 
รมชาติและ 
สิงแวดล้อม

91๒ ๑๔,๘๔0,000 ๑๒ ๒๐,๘๔๐,๐๐๐ ๑® ๘๔๐,00๐ ๑® ๘๔๐,๐๐๐
๔๖ ๓๘,๓๖๐,๐๐๐

๙. ด้าน 
โครงสร้าง 
พื้นฐาน

๔๘ ๘๗,๙๐0,๗๐0 ๔๔ ๗®,๙๔๔,๐๐๐ ๔๑ ๔๓,๘๓๔,00๐ ๔® ๔๓,๘๓๔,๐๐๐ ๓๗๔ ๒๖๗,๔๒๔,๗๐๐

รวม •  ๘๙ *๗®,๘๔๔1๓00 *๘๓ *๔®,๘๙๙,๖๐๐ *๗๘ *๐๓,๙๗๙,๖0๐ •  ๙๘ *๐๔,๙๗๙,๖๐๐ ๗๒๙ ๔๒®,๗๓๓,๔๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่นถิ่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/ ๒๕๖๑

ป ี ท ี ่ ๑ ๒๔๖๑ ปีที ๒ ๒๔๖๒ ปีที ๓ ๒๔๖๓ ปีที่ ๔ ๒๔๖๔ รวม ๔ ปี

ยุทธศาสตร์ จำนวน งบ จำบวบ งบ จำบวบ งบ จำบวบ งบ จำบวบ งบ

โครงการ ประมา๓ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ

๑. ด้านการ 
บริหารราชการ 
ให้มี
ประสิทธิภาพ

๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๑ ๖๐๐,00๐ ๑ ๖๐๐,00๐ ๑ ๖๐๐,00๐ ๔ ๒1๔๐๐,๐๐๐

๔. ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ 
สังคม

๑ ๑,๗๗๑,๒๐๐ ๑ ๑1๗๗®,๒๐๐ ๑ ๑,๗๗®,๒๐๐ ๑ ๑,๗๗®,๒๐๐ ๔ ๗1๐๘๔,๘๐๐

หน้า 15การติดตามแอะประเมีนผล*พนพฒนาท้8งฝ็น ะ เทศบาลตำบลโนนสูง



๘. ด้านการ 
อนุรักษ 
ทรัพยากรธรร 
มชาติและ 
สิงแวดล้อม

๑ 8)0,๐0๐ - - - - - - ๑ ๑๐,๐๐๐

๙. ด้าน 
โครงสร้าง 
พื้นฐาน

๙๔,๒๓๘,00๐ - - - - - - ๒๔ ๔๔,๒๓๘,๐๐๐

รวม ๒๗ ๙๖,๐8)๙,๒๐๐ 8) ๑,๗๗๑,๒๐๐ ๑ ๑}๗๗๑1๒๐๐ ๑ ๑,๗๗๑,๒๐๐ ๓๐ ๔๑,๓๓๒,๘๐๐

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.๒๕ ๖ ๑  - ๒(^๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒เ/1๒๕๖๑

จ?! ๑ ๒๔๖๑ ปีที่ ๒ ๒๙๖๒ ป ี ท ี ่ 31 ๒๙๖๓ ปีที่ ๔ ๒๙๖๔ รวม ๔ จ
ยุทธศาสตร์ จำนวน งบ จำนวน งบ จำนวน งบ จำนวน งบ จำนวน งบ

โครงการ ประมาพ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ

๒.ด้าน
การสิกษา ๓ ๓๖๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ 81๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๖ ๓๙๐,๐๐๐

๙. ด้าน 
โครงสร้าง 
พื้นฐาน

๑ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - - - ๑ ๒๐๐,๐๐๐

รวม ๔ ๙๖๐,๙๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๗ ๙๙๐,๐๐๐
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แบบท่ี ๓/® แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ด ำช ีแ้จง ะ แบบท่ี ๓/ ๑ แบบประเมินตนเอง โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อใช ้ประเม ินผลการดำเน ินงานขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นตามยุทธศาสตร ์ท ี่กำหนดไ.ว ้และม ีกำหนดระยะเวลาในการรายงาบป ีละ ๒ ครั้ง 
หลังจากส้ินปีงบประมาณ

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป
ซ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตำบลโนนสูง 

ส่วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ในห้วงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ -  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ดังนี้ 

๑. บรรจุโครงการเฉพาะป ี พ.ศ.๒๕๖๑ ม ีจำนวนโครงการท ั้งหมด๒๑๗ โครงการ และได ้นำโครงการมาตราเป ็นเทศบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๑ 
จำนวน ๑๑๘ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๗,๐๔๑,๖๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๗ ของโครงการทั้งหมด

๒. มีการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๑ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๑๔๘,๗๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๙ ของโครงการ ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราซการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพI ^

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละท่ีดำเนินการ หมายเหตุ
ตามแผนพัฒนา

(บาท)
ดำเนินการจริง 

(บาท)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง

๑ โครงการวันสำคัญของขาติและพระมหากษัตริย์ ๖๐๐1๐๐๐ ๕๐1๕๕๖ ๑๐๐ ๘.๔๓ สำนักปลัด(งานธุรการ)
๒ โครงการวันปียมหาราข ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๒,๐๐๐ ๑1๐๐๐ ๑๐๐ ๕๐ สำนักปลัด(งานธุรการ)
๓ โครงการวันท้องถ่ินไทย ๒๐1๐๐๐ ๑๑1๐๕๐ ๑๐๐ ๕๕.๒๕ สำนักปลัด(งานธุรการ)

รวม ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒,๖๐๖ - ๑๑๓.๖๘
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
๒.๑ แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและฅนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละท่ีดำเนินการ หมายเหตุ
ตามแผนพัฒนา

(บาท)
ดำเนินการจริง 

(บาท)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง

๑ โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗๐๐1๐๐๐ ๒๖๘1๓๙๐ ๑๐๐ ๓๘.๓๔ กองการศึกษา
๒ โครงการแข่งขันทีหาเยาวชนและประขาขน ๕๐๐1๐๐๐ ๑๘๗1๙๗๙ ๑๐๐ ๓๗.๕๙ กองการศึกษา
๓ โครงการเช้าค่ายพักแรมลกเสือ-เนตรนารี ๕๐1๐๐๐ ๓๑1๒๓๐ ๑๐๐ ๖๒.๔๖ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๑)
๔ โครงการแข่งขันทีหาสีในโรงเรียน ๒๕1๐๐๐ ๒๕1๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๑)
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๒.ยุทธคาสตร์ด้านการศึกษา
๒.๑ แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละท่ีดำเนินการ หมายเหตุ
ตามแผนพัฒนา

(บาท)
ดำเนินการจริง 

(บาท)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง

๕: โครงการโรงเรียนรักษ์ส่ิงแวดล้อม ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๑)
๖ โครงการวัดผลประเมินผล ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๑)
๗ โครงการส่งเสรีมกิจกรรมทางวิขาการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๑)
๘ โครงการส่งเสรีมคุณธรรมจริยธรรม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๑)
๙ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนร้อาเวียนศึกษา ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๑)
๑๐ โครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๑)
๑๑ ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ๘๒๙,๔๐๐ ๑๘๔,๒๖๐ ๑๐๐ ๒๒.๓๓ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๒)
๑๒ ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนเทศูบาล ๒ ๑๓๑,๔๐๐ ๔๙,๘๑๔ ๑๐๐ ๔๔. ๔๒ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๒)
๑๓ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๐๙,๒๐๐ ๓ , ๙๑๐ ๑๐๐ ๑ . ๘๖ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๒)
๑๔ ค่าปีจจัยพ้ีนฐานสำหรับนักเรียนยากจน ๒๑๒,๐๐๐ ๖๔,๔๐๐ ๑๐๐ ๓๐.๘๙ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๒)
๑๔ โครงการอาหารกลางวัน ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๔๒๐,๙๖๗ ๑๐๐ ๔๐.๗๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๒)
๑๖ โครงการอินเตอร์เน็ต (โอนงบประมาณเพ่ิม จำนวน ๘๒๔ บาท) ๗,๒๐๐ ๘,๐๒๔ ๑๐๐ ๑๑๑.๔๔ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๒)
๑๗ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 

-วันคริสต์มาส ใช้งบประมาณ ๑๙,๙๘๘ บาท 
-วันข้ึนปีใหม่ ใช้งบประมาณ ๓1๙๘๐ บาท

๑๔๐,๐๐๐ &โไ,โ)̂ ๑๐๐ ๑๔.๙๗ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๒)

๑๘ โครงการเช้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๒)
๑๙ โครงการศึกษาแหล่งเรียนร้ทางการศึกษา ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๒)
๒๐ โครงการวัดผลประเมินผล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๒)
๒๑ โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๔๐,๐๐๐ ๔๙,๙๔๐ ๑๐๐ ๙๙.๙๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๒)
๒๒ โครงการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๒)
๒๓ โครงการเช้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ๔๒,๔๐๔ ๔๒,๔๐๔ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๓)
๒๔ โครงการส่งเสรีมกิจกรรมทางวิชาการ (วันคริสต์มาส .วันข้ึนปีใหม่) ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๓)
๒๔ โครงการเย่ียมบ้าน ๔,๒๔๖ ๔,๒๔๖ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๓)
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๒.ยุทธคาสตร์ด้านการศึกษา
๒ ๑ แผนงาน ล่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละท่ีดำเนินการ หมายเหตุ
ตามแผนพัฒนา

(บาท)
ดำเนินการจริง

(บาท)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง

๒๖ โครงการวัดผลประเมินผล ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๓)
๒๗ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๓)
๒๘ โครงการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน

(รรเฬแอ)
-โครงการอบรมบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๘,๓๕๐ ๘,๓๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๓)

๒๙ โครงการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(รธเฬแอ)
-โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๒๖,๙๕๐ ๒๖,๙๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๓)

๓๐ โครงการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(58/ฬแอ)
-โครงการอาหารใทย

๙,๕๘๙ ๙,๕๘๙ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา (ร.ร.ท.๑)

รวม ๔,๕๑๐,๔๔๐ ๑,๗๖๓,©๓๔ - -
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

๕..๓ แผนงาน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประขาขนในขุมซนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายการฟ้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละท่ีดำเนินการ หมายเหตุ
ตามแผนพัฒนา
(บาท)

ดำเนินการจริง 
(บาท)

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง

๑ โครงการฟ้องกันและควบคุมโรคใช้หวัดนก ๕๐,๐๐๐ ๔๗,๗๗๑ ๑๐๐ ๙๕.๕๔ กองสาธารณสุข 
(ศบย์บริการสาธารณสุข)

๒ โครงการช่วยเหลือเบ้ียยังชีพผู้ปวยโรคเอดส์ ๖๐,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ ๑๐๐ ๔๘.๓๓ กองสาธารณสุข 
(ศบย์บริการสาธารณสุข)

รวม ๑๑๐,๐๐๐ ๗๖,๗๗๑ - -
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๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
๖.๑ แผนงาน พัฒนา พันฟและล่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีซองชุมจนท้องถ่ิน เพ่ือการอนุรักษ์สืบลาน และเช่ือมโยงส่กิจกรรมการท่องเท่ียว

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละ'V ดำเนินการ หมายเหตุ
ตามแผนพัฒนา

(บาท)
ดำเนินการจริง 

(บาท)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง

๑ โครงการประเพรีลอยกระทง ๔๐0,๐0๐ ๑๔๗,๔๑๖ ๑๐๐ ๓๖.๘๔ กองการศึกษา
๒ โครงการจัดงานวันข้ีนปีใหม่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐,๓๒๘ ๑๐๐ ๑๐.๓๒ กองการศึกษา
๓ โครงการจัดงานวันเด็กแท่งขาติ ๒๐๐,๐๐๐ ๙๔,๔๔๖ ๑๐๐ ๔๗.๒๒ กองการศึกษา

รวม ๗๐๐,๐๐๐ ๒๔๒,๒๐๐ - -

๙. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
๙.๑ แผนงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไข'ปิญหาความเดือดร้อนของประขาขน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง 

ท่องเท่ียวและพ้ืนท่ีอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำรงชีวิตของประขาขน

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละท่ีดำเนินการ หมายเหตุ
ตามแผนพัฒนา

(บาท)
ดำเนินการจริง 

(บาท)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง

๑ โครงการปรันปรุงถนนแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต ตังแต่บริเวณส่ีแยกโรงเหล้า
(ขุมขนดอบแต้ว โนนนา โนนสมบูรณ์

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๔๖๗,๐๐๐ ๑๐๐ ๘๔.๔๖ กองช่าง
(ดำเนินการแล้วเลร็จ) 
กันเงินปี ๒(ะ๖©

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนตะโกงอ ถึงทางข้ามรถไฟ (ขุมขนบัว ๑) ๒,๗๗๖,๐๐๐ ๑,๔๘๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๔๖.๙๑ กองช่าง
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
กับเงินปี ๒๕๖๐

๓ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คลล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๖ (ด้าน 
ทางขวา) เร่ิมต้ังแต่ปากขอย ๑๖ ถึงหลังวัดโนนหมันบริเวณสถานท่ีปอ 
บำบัดน้ําเสีย

๘๔๗,๐๐๐ ๘๔๗,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองสาธารณสุข 
(งาบกำจัดขยะมูลฝอยๆ )

รวม ๖,๖๒๓,๐๐๐ ๔,๙๙๔,๐๐๐ - -
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ติดตามและประเมินผลบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นถิ่ปี (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) 
ระหว่างวับที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๐- ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๑

ลำดับ โครงการ งบประมาพ ร้อยละท่ีดำเนินการ หมายเหตุ
ตามแผนพัฒนา 

(บาท)
ดำเนินการจริง 

(บาท)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง

๑ จัดข๋ึอขุดรับแขก จำนวน ๑ ขุด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา(ร.ร.ท.๑)
๒ จัด1ซ้ือตู้เย็น ๖,๔๐๐ ๖,๔๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กองการศึกษา 

( ศนยพัฒนาเด็กเล็ก ท.๑)
รวม ๔,๗๗๖,00๐ ๔,©๔๗,๐๐๐ - -
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ส่วนท่ี ๔
สรุปปืญหา อุปสรรคในภาพรวม 

ของการดำเนินการเติมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปี ๒๕๖๑ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ -  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปี 1©(2าอ๑ เปีนการดำเนินการตามโครงการที่ 
บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒(ะ๖๑ - ๒(2าอ๔) ทุกโครงการ ซึ่งการจำทำแผนพัฒนาเป็นไปตามแบวนโยบายที่กำหนดขึ้น 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราขสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลดำบลโนนสูงพบว่ามีปีญหาและ 
อุปสรรคที่พบอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องปิญหาความต้องการของประขาขน และปิญหาด้านงบประมาณ 
ซึ่งสามารถสรุปเป็นปีญหาอุปสรรคและข้อแนะนำได้ดังนี้

ปีญหาด้านงบประมาณ
พบว่ามีปีญหาเนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล้าข้า ทำให้การใข้จ่ายงบประมาณไม่เปีนไปตาม 

แผนการดำเนินงานที่วางเป็นแนวทางไว้ ซึ่งทางเทศบาลได้เร่งรัดและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดขอบ เพื่อให้ 
สามารถดำเนินงานดามโครงการให้ได้มากที่สุด และประซาซนได้รับประโยขน์มากที่สุดด้วย หากเป็นโครงการที่ไม่สามารถ 
ดำเนินงานได้ทันจริง  ๆ เทศบาลจำเป็นต้องแกัปิญหาเฉพาะหน้า โดยการกันเงินเพื่อไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
และใข้เงินอื่นสำรองจ่ายไปพลางก่อนเป็นรายกรณี

อีกทั้ง โรงเรียนมีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอ ส่วนมากเป็นงบประมาณด้าน 
การก่อสร้างอาคารสถานที่ เทศบาลมีงบประมาณสนับสนุนการดืกษาแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเพียบกับความ 
ต้องการของเด็กนักเรียน

ปีญหาความต้องการซองประซาซน
พบว่าป็ญหาความต้องการของประซาซนในพื้นที่มีเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับถนนขำรุด ไฟฟ้า 

สาธารณะไม่ท่ัวถึง นํ้าท่วมขัง ต้นไม้ปกคลุมไหล่ทาง การนำสินค้ามาวางขายรีมทางฟุตบาทและประซาซนได้แจ้งป็ญหาหรือ 
ร้องเรียนต่อเทศบาลทางเทศบาลได้ดำเนินการตามขั้นตอนและเข้าไปแก้ไขป็ญหาให้แล้วบางส่วน แต่เนื่องจากมีโครงการที่ 
เป็นความต้องการของขุมซน และต้องการให้เทศบาลพัฒนาหลายโครงการ ซ่ึงคณะกรรมการขุมซนได้เสนอต่อเทศบาล ทาง 
เทศบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณเป็นบางส่วนเข้าไปข่วยเหลือ แต่เพราะงบประมาณมีจำนวนจำกัด ซ่ึงในการแก้ไขป็ญหานี้ 
เทศบาลจะดำเนินการแก้ไขปีญหาให้กับพื้นที่ที่มีความเดือนร้อนมากก่อนและจะกระจายให้ทั่วไปถึงครอบคลุมทุกขุมซนใบ 
คราวต่อไป
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