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สวนที่  1 
บทนํา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

  ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปนอยางยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา  วามีความสอดคลองกับ
แผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม  รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง  เทศบาลเมืองทับกวางใน
ฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองใหบริการแกประชาชนในชุมชน  จึงจําเปนตองมีการจัดทํา
แผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ  เพ่ือใช
เปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวาง  ไดดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. ๒๕61  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวาง  ไดแตงตั้ง
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวาง  เพ่ือใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผล  โดยมีกองวิชาการและแผนงานทําหนาท่ีรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
ตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน        

สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมทุกป 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ท่ีดําเนินการอยู  โดยท่ีการติดตามหมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับ
เก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู  ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน  ใหลุลวง  
คาใชจายโครงการ/กิจกรรม  กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชนนอย
กวาท่ีควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงใน
การปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน  กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการกิจกรรม  
การประเมินผลคือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลังดําเนินการหรือภายหลังท่ีการดําเนินการ
สําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว  ซ่ึงการประเมินผลเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตามประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้
วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร  อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผล
เปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว หรือไม  ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือวา
เปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววา    
สิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ      
เพ่ือการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงค      
ไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลเมืองทับกวางซ่ึงจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เ พ่ือใหทราบความก าวหน าการดํา เนินงานตามระยะเวลาและเป าหมาย ท่ี กําหนดไว               
สภาพผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3. เพื ่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ       
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลเมืองทับกวาง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลเมืองทับกวาง 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัด  สํานัก/กอง  ทุกระดับของเทศบาล
เมืองทับกวางท่ี  จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ          
บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบลทับกวาง หรือสังคม
สวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เ พ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงาน          
ตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          

พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ 28  
ขอ ๒๘  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

ประกอบดวย 

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ 
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน กรรมการ 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   กรรมการ 
(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   กรรมการ 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการ  

อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๑) (๒)  
      ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
      (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      (๒) ดําเนินการติดามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61  ขอ 12 และขอ 13 
    ขอ 12 ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  และใหใชความตอไปนี้แทน 

    “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
ตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน        

สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา   
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป”     

ขอ 13 ใหยกเลิกความใน (5) ของขอ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  และใหใชความตอไปนี้แทน    

“(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 

ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว  และตอง    
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป”   

 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 

local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือ
และเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการติดตามและ
ประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องมือ
ใ น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น ไ ด แ ก  แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ( Questionnaires)                             

แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจ
หนาท่ี ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ     
ท่ีไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูล        

ท่ีเปนจริงตอไป  
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  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมืองทับกวางกําหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมืองทับกวาง
อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของเทศบาล    
เมืองทับกวาง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินภายในเดือนธันวาคม เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ     
(หรือผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองทับกวาง 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยูจริงในเทศบาล
เมืองทับกวางมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจากปงบประมาณ   
ท่ีผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมืองทับกวาง  ซ่ึงสามารถวัดได          
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอ
และจังหวัดดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมืองทับกวางกําหนดระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล   
มีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม     
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe)  หรือวัด (measurement)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการใน พ้ืน ท่ี              
จากผูมีสวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวางเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม    
ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
  3.  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง ไดกําหนดเครื่องมือ    
ท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด           
จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน           
การทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนน คสล.ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี  1 ซอยบานนางละเอียด  คําเขียว      
(จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําป (จะใชการทดสอบและการวัด
อยางไร)  โครงการพัฒนาเปดโลกการเรียนรู (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 
  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (informal interview) ซ่ึงคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง  ไมเครงครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบลทับกวาง  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวางจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 
  3.4 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน
ในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย 
กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลเมืองทับกวาง 

          

ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ 
รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการตาม
โครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
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  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและ            
การดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที           
ท้ังในปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ     
ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับ       
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ของผูบริหาร ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของเทศบาล   
เมืองทับกวางสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพ    
ความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนีย้ังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกัน
ความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองทับกวางแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ     
มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลเมืองทับกวาง     
เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลทับกวาง 
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สวนท่ี  2 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 
---------------------------------------------- 

วิสัยทัศน (Vision) 
 “ทับกวางนาอยู  เศรษฐกิจกาวหนา  สังคมกาวไกล  พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน” 

Be livable Tubkwang, progress economic, develop society and step into ASEAN 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง  จึงกําหนดยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด  
คาเปาหมาย  กลยุทธกรพัฒนา  เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตรงตามเปาหมายท่ีวางไวได
อยางมีประสิทธิภาพ  ไวดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและ           
         ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
    
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง จึงกําหนดพันธกิจหลักการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตรงตามเปาหมายท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพโดยวางแนวทางพันธกิจ 
หลักการพัฒนา ไวดังนี้ 
 1. สงเสริมการจัดระเบียบในชุมชนใหมีความเรียบรอย สะอาด สวยงาม พรอมท้ังจัดระเบียบดานจราจร
การคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 
 2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
 3. สงเสริมและพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และสิ่งเสริมการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 
 4. สงเสริมคุณภาพและบริการดานสาธารณสุข 
 5. สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหได
มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 
 6. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทํางาน สรางระบบการบริหารการจัดการ
ท่ีดี 
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จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
 1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการ  
               ของประชาชน 
 2. ภูมิทัศนในเขตเทศบาลสวยงาม สะอาดปลอดมลพิษ มีสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ   
               เพียงพอสําหรับประชาชน 
 3. จัดการดานผังเมืองและการจราจรใหเปนระเบียบเรียบรอยและเปนระบบ 
 4. ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 5. เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
 6. ระบบการจัดเก็บการคัดแยกและกําจัดขยะไดรับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 
 7. สงเสริมการทองเท่ียว พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังคนไทย 

    และชาวตางชาติใหมาทองเท่ียว 
 8. อนุรักษ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินอยูสืบไป 
 9. สงเสริมดานการสาธารณสุข โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการดานสุขภาพแบบครบวงจร 

    ท้ังการสรางเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการปองกันโรค 
 10.สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหได 

     มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 
 11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 12. บุคลากรของเทศบาลไดรับการพัฒนาความรูทักษะในการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

13. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ประชาชนในเขตเทศบาลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  80  โดยมีถนน  ไฟฟา  
และน้ําประปา  ใหประชาชนไดใชอยางท่ัวถึง  ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 
  - โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  ชุมชนบานโปงพัฒนา  หมูท่ี  6 
  - โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยรานอาหารนอย  หมูท่ี  9 
  - โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 6  ซอย 11  ชุมชนบานไทยหมูท่ี  3  
  - โครงการกอสรางถนนหินคลุก  ชุมชนบานเขามัน  หมูท่ี  1 
  - โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล  พรอมติดตั้งถังเก็บน้ํา  ความจุ 15.00  ลบ.ม.   

  สูง  15.00  เมตร  และเครื่องสูบน้ําไฟฟาชุมชนหนองผักบุง  หมูท่ี  7 
- โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง  ความสูง  7.00  เมตร  บริเวณสํานักสงฆถํ้านาคราช 
  ถึงวัดถํ้าพระโพธิสัตว  หมูท่ี 10 
- โครงการกอสรางสะพานขามคลอง  บริเวณหลังวัดซับบอน 
- โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟาสูง 12.00  เมตร  บริเวณสายตรวจ หมูท่ี  9 
- โครงการปรับปรุงถนน คสล.  บริเวณซอยเพชรไผทอง  ซอย 2 หมูท่ี 2 
- โครงการติดตั้งหอถังเก็บน้ําประปาบาดาล  ชุมชนเกษตรสัมพันธ  หมูท่ี 3  
  ฯลฯ 
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2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรอยละ  60  โดยมีการคมนาคมท่ีสะดวก  มีระบบสาธารณูปโภค       

ท่ีครบครัน  มีการบริการดานสาธารณสุข  มีการบริการดานการศึกษา  ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 
  - โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณซอยบุญพัฒนชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 
  - โครงการกอสรางถนน คสล.  บริเวณซอยบานนางนงนุช  ชุมชนหนองบัวบาน  หมูท่ี 7 
  - โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
  - โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
  - โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ 
  - โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
  - โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
  - คาอาหารเสริม(นม) 
  - โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 
  - โครงการคายภาษาอังกฤษ 
  - โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 
  - โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ 

- โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารการศึกษา 
  - โครงการปองกันปญหาโรคไขเลือดออกและโรคปวดขอยุงลาย 
  - โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ 
  - โครงการณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
     ฯลฯ 
 3. ประชาชนในเขตเทศบาลรอยละ  40  มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา โดยมีการจัดการแขงขันกีฬา และสืบสานประเพณีของทองถ่ิน ประกอบดวยโครงการ
ดังตอไปนี้   
  - โครงการแขงขันกีฬานักเรียนในสังกัดและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
  - โครงการปนสรางสุข 
  - โครงการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
  - โครงการสงเสริมการทองเท่ียว 
  - โครงการประเพณีลอยกระทง 
  - โครงการจัดงานวันข้ึนปใหม 
  - โครงการบรรพชาสามเณรหมูภาคฤดูรอน 
  - โครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 
  - โครงการงานรัฐพิธี 
    ฯลฯ 
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 4. ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ  5  และพ่ึงตนเองได โดยมีการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน 
ประกอบดวยโครงการดังนี้ 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 
  - โครงการอบรมอาชีพใหแกประชาชนในเขตเทศบาล 
  - โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพกลุมสตรีแมบาน 
    ฯลฯ 
 5. ชุมชนในเขตเทศบาลรอยละ  60  อยูอยางสงบสุข  โดยมีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการ
ดูแลดานสาธารณสุข โดยประกอบดวยโครงการดังนี้ 

- โครงการปองกันปญหาโรคไขเลือดออกและโรคปวดขอยุงลาย 
  - โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ 
  - โครงการณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
  - โครงการรวมพลังชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด 
  - โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ อปพร. 
  - โครงการปรับปรุงทางลาดสํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง  บริเวณประตูดานหนา   
และดานขางและทางเชื่อม 
  - โครงการขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย  100% 
    ฯลฯ 
 6. การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองทับกวางมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงรอยละ  60 
โดยมีการบริหารจัดการในดานตางๆ  ดังนี้  

- สงเสริมการจัดระเบียบในชุมชนใหมีความเรียบรอย สะอาด สวยงาม พรอมท้ังจัดระเบียบ 
ดานจราจรการคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 
  - สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  - สงเสริมและพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน และสิ่งเสริมการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 
  - สงเสริมคุณภาพและบริการดานสาธารณสุข 
  - สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให
ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 
  - สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทํางาน สรางระบบการบริหาร
การจัดการท่ีดี 
 
แผนงาน 
  1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3.   แผนงานการศึกษา   4.  แผนงานสาธารณสขุ 
  5.  แผนงานสังคมสงเคราะห  6.  แผนงานเคหะและชุมชน 
  7.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9.  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  10. แผนงานงบกลาง 
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 
  ในปงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองทับกวาง  ไดเริ่มดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร         
การพัฒนา (พ.ศ.2561 - 2564) ซ่ึงเปนแผนระยะยาวกําหนดเปาหมายดําเนินการไว 4 ป โดยจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง          
ฉบับท่ี 1 -  ฉบับท่ี 5 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เปนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงทุกสวนราชการไดบรรจุโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา    
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน โดยไดบรรจุโครงการพัฒนาท่ีมีเปาหมายดําเนินการในป 2562              
ไวจํานวน 374  โครงการ  งบประมาณ  297,803,307.00 บาท อนุมัติงบประมาณในปงบประมาณ           
พ.ศ.2562 จํานวน 170 โครงการ งบประมาณ  111,658,191.00  บาท  คิดเปนรอยละ 45.45  และ
สามารถดําเนินการได  ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 151 โครงการ รวมงบประมาณท่ีเบิกจาย จํานวน 
96,551,278.24 บาท  คิดเปนรอยละ 40.37 
 

ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561  -  2564) 

จําแนกยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการ 

ในแผนพัฒนา
ประจําป

งบประมาณ 
2562 

จํานวน
โครงการ 

ในงบประมาณ
ประจําป

งบประมาณ 
2562 

จํานวนโครงการ 

ดําเนินการ อยูระหวาง
ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 

131 48 28 7.49 17 4.55 3 0.80 

2. ยุทธศาสตรพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจอยางมีคณุภาพ 

29 17 15 4.01 - - 2 0.53 

3. ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

82 54 51 13.64 2 0.53 1 0.27 

4. ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข 
และบรหิารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

31 27 19 5.08 - - 8 2.14 

5. ยุทธศาสตรพัฒนาเสรมิสราง 
ธรรมาภิบาลและการบรหิารจดัการ
บานเมืองท่ีด ี

101 24 19 5.08 - - 5 1.33 

รวม 374 170 132 35.30 19 5.08 21 5.07 
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การวางแผน 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2564 

และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561     
โดยผานการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล           

เมืองทับกวาง 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564) เม่ือวันท่ี  24  

พฤศจิกายน  พ.ศ.2559  และไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  
พ.ศ.2562  โดยกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินไวดังนี้  

ยุทธศาสตร 
 

2561 2562 2563 2564 2565 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน
และสรางโครงขาย

คมนาคม 

32 

 

 

74,250,000 

 

 

131 

 

155,467,960 

 

22 

 

  33,926,840 

 

7 

 

10,215,000 

 

6 24,235,000 

 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาคน สังคม 

เศรษฐกิจอยางมี
คุณภาพ 

28 

 

10,700,000 

 

29 

 

10,790,000 

 

29  10,790,000 

 

29 

 

10,940,000 25 17,552,000 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาการศึกษา 

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตและภูมปิญญา
ทองถิ่น 

73 

 

 

27,924,065 

 

 

82 

 

40,125,164 

 

 

87 

 

 

  32,248,100 

 

 

85 

 

33,048,100 

 

56 

 

17,193,865 

 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

ดานสาธารณสุข 

และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

23 

 

4,869,033 31 

 

7,075,033 

 

35 

 

    7,915,000 

 

35 

 

7,915,000 

 

34 

 

14,175,000 

 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาเสริมสราง 

ธรรมาภิบาลและ 

การบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

41 35,260,000 101 84,345,150 63 190,214,000 54 42,814,000 

 

 

21 

 

 

7,760,000 

 

 

รวม 197 153,003,098 374 297,803,307 236 275,093,940 210 104,932,100 142 80,915,865 
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การเบิกจายงบประมาณ 

     เทศบาลเมืองทับกวาง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ  โดยไดมีการ
อนุมัติงบประมาณ  รวม  170 โครงการ เปนเงินจํานวน 111,658,191.00 บาท และดําเนินการกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 151  โครงการ เปนจํานวนเงิน 96,551,278.24 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร       
ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 
ในแผน 

จํานวน
โครงการ 
ในเทศ
บัญญัติ 

จํานวน 
งบประมาณ 

ท่ีอนุมัติ 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีกอหน้ีผูกพัน 

การกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และสรางโครงขายคมนาคม 

131 48 50,164,360.00 45 45,214,558.00 

ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

29 17 28,361,058.00 15 22,533,534.00 

ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

82 

 

 

54 

 

20,829,100.00 53 19,216,594.38 

ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสาธารณสุข 

และบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

31 27 2,610,440.00 19 2,222,696.00 

ยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

101 24 9,693,233.00 19 7,363,895.86 

รวม 374 170 111,658,191.00 151 96,551,278.24 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองทับกวาง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

ลําดับ  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงท่ีมา 
งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา 

1. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ชุมชนบานโปงพัฒนา  
หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 495,000.00 493,500.00 

2. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยรานอาหารนอย  

หมูท่ี 9 

รายไดจัดเก็บเอง 1,386,000.00 1,386,000.00 

3. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 5 ซอย 5  

หมูท่ี  9 

รายไดจัดเก็บเอง 685,000.00 547,998.00 

4. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล 6  

ซอย 11 ชุมชนบานไทย  
หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 475,000.00 

5. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี 1 

บริเวณบานนางละเอียด  

คําเขียว 

รายไดจัดเก็บเอง 81,000.00 80,000.00 

6. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน  
หินคลุก ชุมชนบานเขามัน  
หมูท่ี 1 

รายไดจัดเก็บเอง 111,360.00 110,860.00 

7. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางขยายถนน  
คสล.บริเวณทางเขาวัดบานไทย 
หมูท่ี 3 ขยายถนนท้ังสองขาง  
ขางละ 1.00 เมตร 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 498,550.00 

8. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 

บริเวณซอยบานหัวนา ซอย 1 

รายไดจัดเก็บเอง 133,000.00 131,700.00 
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ลํา 
ดับ 

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ 
 

วงเงินตามสัญญา 

9. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 

บริเวณซอยบานหัวนา  
ซอย 2 

รายไดจัดเก็บเอง 162,000.00 161,200.00 

10. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน 

พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
บริเวณบานบุญยพัฒน  
ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 960,000.00 954,000.00 

11. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยขางโรงเรียนนิคม
สงเคราะห 2 ชุมชนบานโปง
พัฒนา หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 960,000.00 540,000.00 

12. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน 

หินคลุก ชุมชนหัวเขาเกตุ  
ขางฟารมมา หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 129,600.00 128,800.00 

13. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน 

พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
บริเวณชุมชนบานโปงพัฒนา 
หมูท่ี 6 จากรานอาหารแอด
อินเดียน ถึงหนาซุมประต ู

วัดบานโปง หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 990,000.00 984,000.00 

14. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

 

โครงการกอสรางระบบประปา
บาดาล พรอมติดตั้งถังเก็บนํ้า
ความจุ 15.00 ลบ.ม.  
สูง 15.00 เมตร  
และเครื่องสูบนํ้าไฟฟา  
ชุมชนหนองผักบุง หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวางกอสราง) 

720,000.00 659,000.00 

15. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยบานนางนงนุช 
ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 7 

 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 498,650.00 
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ลํา 
ดับ 

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ 
 

วงเงินตามสัญญา 

16. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยบานนายประกอบ 
ชุมชนหนองผักบุง 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวางกอสราง) 

100,000.00 99,500.00 

17. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน 

พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
บริเวณซอยเขาชุมชน 

หนองบัวบานถึงเทศบาล 1  

ชุมชนหนองผักบุง หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 2,400,000.00 2,400,000.00 

18. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสราง 
รางระบายนํ้า คสล.  
ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 495,000.00 493,500.00 

19. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 5 บริเวณ 

แยกซอย 6 หมูท่ี 9 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวางกอสราง) 

86,400.00 85,500.00 

20. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายนํ้าและ
บอพัก คสล. บริเวณชุมชน
นิคมพัฒนา ซอย 2 หมูที 9 

รายไดจัดเก็บเอง 2,100,000.00 1,688,000.00 

21. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางระบบประปา
บาดาล พรอมเจาะบอบาดาล 
บริเวณชุมชนบานถํ้าพัฒนา 
หมูท่ี 10  

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวางกอสราง) 

250,000.00 249,000.00 

22. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
เทศบาล 2 ชวงขามทางรถไฟ 
ถึงสี่แยกโรงเรียนวัดปาไผ  
หมูท่ี 2 โดยวิธีลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรตี 

รายไดจัดเก็บเอง 3,000,000.00 2,620,000.00 

23. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
แยกถนนเทศบาล 2 ฃุมชน
เพชรไผทองถึงบานนายอรณุ 
พามณี หมูท่ี 2 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 498,900.00 
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ลํา 
ดับ 

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา 

24. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนนคสล.บริเวณ
ซอยเพชรไผทอง ซอย 2 หมูท่ี 2 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 

 

499,000.00 

25. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
ซอยขางวัดหนองผักบุง ชุมชนหนอง
ผักบุง หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 455,000.00 454,000.00 

26. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม
วางทอระบายนํ้าและบอพัก คสล. 
ถนนเทศบาล 4 ซอย 4  

ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี 1 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวาง
กอสราง) 

700,000.00 550,000.00 

27. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ
กรีนวิวล ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 
6  

รายไดจัดเก็บเอง 1,344,000.00 722,000.00 

28. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
ถนนเทศบาล 4 ซอย 2หมูท่ี 1 

รายไดจัดเก็บเอง 1,440,000.00 810,000.00 

29. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงซอมแซม 

ถนนคสล.บริเวณถนนเทศบาล 1  

แยกซอยเขาชุมชนดินสอพอง หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวาง
กอสราง) 

410,000.00 400,000.00 

30. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
บริเวณซอยบานนางระเบียบ  
ชุมชนสะพานสอง หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวาง
กอสราง) 

 

252,000.00 250,800.00 

31. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน  
ชุมชนบานสะพานสอง ซอย 1  

หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 700,000.00 539,000.00 

32. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
พรอมวางทอระบายนํ้าและบอพัก 
คสล. บริเวณซอยบานนางจรญู  
ชุมชนสะพานสอง หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวาง
กอสราง) 

1,100,000.00 

 

620,000.00 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ 
 

วงเงินตามสัญญา 

33. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงระบบประปา 
บริเวณชุมชนหนองผักบุง  
หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวางกอสราง) 

120,000.00 119,000.00 

34. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการวางทอระบายนํ้าลอดใต
ถนนเทศบาล 5 บริเวณสี่แยก 

หอนาฬิกาหมูท่ี 9  และหมูท่ี  3 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวางกอสราง) 

342,000.00 341,200.00 

35. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยตรงขามโรงเรียน
อนุบาลสมถวิล ชุมชนหัวเขาเกตุ
หมูท่ี  6  

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 499,000.00 

36. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางผนังกันดินพรอม
เทคอนกรีตปากทอระบายนํ้า  
จํานวน 2 จุด บรเิวณเหนือวัด 

ทับกวาง  หมูท่ี  4 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวางกอสราง) 

200,000.00 198,700.00 

37. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางปรับปรุงระบบ 

ทอประปาชุมชนดินสองพอง   
หมูท่ี  7 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 121,200.00 

38. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงระบบประปา  
บริเวณชุมชนเกษตรสัมพันธ  
หมูท่ี 10 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 499,000.00 

39. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง  
ความสูง 7.00  เมตร  
บริเวณสํานักสงฆถํ้านาคราช 

ถึงวัดพระโพธิสตัว หมูท่ี 10 

เงินสะสม/เงินทุน
สํารองสะสม 

15,323,000.00 14,750,000.00 

40. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง  
พรอมติดตั้งกลองโทรทัศน 
วงจรปด  บริเวณหอนาฬิกา 
สี่แยกเขามัน 

รายไดจัดเก็บเอง 
(กันเงิน) 

2,498,000.00 

 

2,498,000.00 

41. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง  
พรอมติดตั้งกลองโทรทัศน 
วงจรปด  บริเวณถนนมิตรภาพ
ตามถนนเทศบาล 5   
ถึงเสาไฟฟารูปกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 
(กันเงิน) 

1,570,000.00 1,570,000.00 
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ลํา 
ดับ 

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ 
 

วงเงินตามสัญญา 

42. 
 

การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง  
พรอมติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด  
บริเวณหลังเทศบาลเมืองทับกวาง 
รอบสนามกีฬาถึงถนนเทศบาล 5  

หมูท่ี 9 

รายไดจัดเก็บเอง 
(กันเงิน) 

3,090,000.00 3,090,000.00 

43. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการติดตั้งหอถังเก็บนํ้าประปา
บาดาลชุมชนเกษตรสมัพันธ หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 
(กันเงิน) 

340,000.00 340,000.00 

44. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางสะพานขามคลอง  
บริเวณหลังวัดซับบอน  หมูท่ี  5 

รายไดจัดเก็บเอง 
(กันเงิน) 

300,000.00 300,000.00 

45. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา 
สูง  12 เมตร บริเวณสายตรวจ 

หมูท่ี 9 

รายไดจัดเก็บเอง 
(กันเงิน) 

260,000.00 260,000.00 

46. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ อยางมี
คุณภาพ 

โครงการอบรมอาชีพใหแกประชาชน
ในเขตเทศบาล (แผนชุมชน) 

รายไดจัดเก็บเอง 
 

100,000.00 77,150.00 

47. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ อยางมี
คุณภาพ 

โครงการอบรมและสงเสรมิอาชีพกลุม
สตรีแมบาน (แผนชุมชน) 
 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 81,164.00 

48. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตร ี
ในเขตเทศบาลฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 41,275.00 

49 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา 
ดูงานของคณะกรรมการชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 1,200,000.00 

 

1,017,490.00 

50 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 491,910.00 

51 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการฟนฟูคณุภาพชีวิตผูสูงอาย ุ รายไดจัดเก็บเอง 1,200,000.00 824,000.00 
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ลํา 
ดับ 

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ 
 

วงเงินตามสัญญา 

52. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการเบ้ียยังชีพผูพิการ เงินอุดหนุนท่ัวไป 4,742,400.00 3,398,700.00 

53. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ อยางมี
คุณภาพ 

โครงการเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 16,424,400.00 13,199,000.00 

54. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เงินอุดหนุนท่ัวไป 132,000.00 

 

80,000.00 

55. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการวันเด็กแหงชาต ิ รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 498,080.00 

56. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการแขงขันกีฬาภายใน
สํานักงานเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 98,641.00 

57. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการแกไขปญหายาเสพติด 

ในชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 507,258.00 500,858.00 

58. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการแขงขันกีฬานักเรยีน 

ในสังกัดและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ของ ทม.ทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 99,241.00 

59. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการปนสรางสุข รายไดจัดเก็บเอง 155,000.00 151,025.00 

60. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการสงเสริมการทองเท่ียว รายไดจัดเก็บเอง 2,500,000.00 1,975,000.00 

61. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการฝกอบรมและเขาคาย 

พักแรมลูกเสือเนตรนาร ี
รายไดจัดเก็บเอง 955,700.00 955,700.00 
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ลํา 
ดับ 

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ 
 

วงเงินตามสัญญา 

62. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

คาอาหารเสรมิ (นม) เงินอุดหนุน 

แบบมี
วัตถุประสงค,

รายไดจัดเก็บเอง 

4,196,840.00 3,317,655.38 

63. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1  
(สมุหพรอม)  

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

64. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการครูภูมปิญญาทองถ่ิน  

ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1  
(สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 8,000.00 8,000.00 

65. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

โครงการเกษตรกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1  
(สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

66. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการคายภาษาอังกฤษ 

ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1  
(สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

67. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการวันไหวคร ู
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 

68. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ 

ในโรงเรียน  ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 8,000.00 8,000.00 
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69. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการเปดโลกการเรียนรู 
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 65,000.00 65,000.00 

70. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการธนาคารขยะครบวงจร 
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 

71. 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการวันพอแหงชาต ิ 

ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 
รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

72. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกรรมการ
ชุมชน และผูปกครองนักเรียน  

ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

73. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการปจฉิมนิเทศ รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 40,000.00 

74. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย 

การบริหารสถานศึกษา  
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป  1,710,000.00 1,643,363.00 

75. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย 

การบริหารสถานศึกษา  
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,793,160.00 1,775,798.00 

76. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการปลูกพืชผักสวนครัว  
(ศพด.ปาไผ) 

รายไดจัดเก็บเอง 8,000.00 8,000.00 
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77. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการเปดโลกงานวิชาการปฐมวัย 

(ศพด.ปาไผ) 
รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 50,000.00 

78. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการคายลูกเสือเนตรนารีนอย 
(junior scout) (ศพด.ปาไผ) 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 10,000.00 

79. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสายใยรักครอบครัว 

(ศพด.ปาไผ) 
รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 10,000.00 

80. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมคณุธรรม จรยิธรรม  

(ศพด.ปาไผ) 
รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 5,000.00 

81. 
 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันแมแหงชาต ิ

(ศพด.ปาไผ) 
รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 10,000.00 

82. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันพอแหงชาติ 
(ศพด.ปาไผ) 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.000 10,000.00 

83. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการภูมิปญญาทองถ่ิน 

(ศพด.ปาไผ) 
รายไดจัดเก็บเอง   8,000.0 4,000.00 

84. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดัการประชุมผูปกครอง 
เด็กเล็ก  (ศพด.ปาไผ) 

รายไดจัดเก็บเอง 8,000.00 4,000.00 
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85. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 
 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

86. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการครูภูมปิญญาทองถ่ิน 

ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 

87. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง   ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

88. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการวันไหวคร ู
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 

89. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ 

ในโรงเรียน ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1  
(สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 8,000.00 8,000.00 

90. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการเปดโลกการเรียนรู 
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 65,000.00 65,000.00 

91. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการประเพณีลอยกระทง รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 456,760.00 

92. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันปใหม รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 97,900.00 
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93. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการบรรพชาสามเณรหมู 
ภาคฤดูรอน 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 498,020.00 

94. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการรดนํ้าขอพรผูสูงอาย ุ รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 348,500.00 

95. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
เขตเทศบาลฯ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 6,722,000.00 6,720,000.00 

96. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา
พนักงานครูเทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 126,000.00 134,170.00 

97. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการธนาคารขยะครบวงจร 
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  
(จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 

98. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันพอแหงชาติ  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

 (จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

99. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันเฉลมิ 

พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

เมืองทับกวาง (ศพด.) 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 10,000.00 

100. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล 

เมืองทับกวาง 
รายไดจัดเก็บเอง 1,082,000.00 1,000,000.00 
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101. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ  
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

เงินรายได 6,000.00 6,000.00 

102. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ  
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  
(จิตรประไพชาเลต) 

เงินรายได 6,000.00 6,000.00 

103. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร  
ของร.ร.เทศบาลทับกวาง  1 (สมหุพรอม) 

เงินรายได 10,000.00 10,000.00 

104. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ของร.ร.เทศบาล 

ทับกวาง  2  (จิตรประไพชาเลต  

เงินรายได 10,000.00 10,000.00 

105. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันแมแหงชาติ   
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม) 

เงินรายได 10,000.00 10,000.00 

106. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันแมแหงชาติ   
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  
(จิตรประไพชาเลต) 

เงินรายได 10,000.00 10,000.00 

107. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการวันวิทยาศาสตร  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1  
(สมุหพรอม) 

เงินรายได 10,000.00 10,000.00 

108. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการวันวิทยาศาสตร  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  
(จิตรประไพชาเลต) 

เงินรายได 10,000.00 10,000.00 
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109. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กปาไผ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,092,600.00 953,160.00 

110. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กจิตรประไพชาเลต 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 595,800.00 431,100.00 

111. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนและ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 

เมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 92,468.00 

112. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ซอมแซมอาคารเรยีน   
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 

(กันเงิน) 
150,000.00 150,000.00 

113. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ซอมแซมอาคารเรยีน   
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  
(จิตรประไพชาเลต) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 

(กันเงิน) 
150,000.00 150,000.00 

114. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงครักษาความสะอาด  รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 85,000.00 

115. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคคัดแยกขยะ รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 74,800.00 

116. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 14,770.00 
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117. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการตรวจสารปนเปอนในอาหาร รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 13,770.00 

118. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการอบรมความรูและทัศนศึกษา 
ดูงานดานสุขาภิบาลอาหาร 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 97,840.00 

119. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันปญหาโรคไขเลือดออก
และโรคปวดขอยุงลาย 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 74,560.00 

120. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคปองกันปญหา 
โรคขาดสารอาหารไอโอดีน 

 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 17,806.00 

121. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันโรคระบาดสัตว รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 28,211.00 

122. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
โรคตดิตอ 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 16,252.00 

123. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคควบคุมและปองกัน 

โรคพิษสุนัขบา 
รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 71,026.00 

124. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคปองกันแกไขปญหา 
ยาเสพตดิ 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 25,784.00 
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125. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการรวมพลังชุมชนเขมแข็ง 
เอาชนะยาเสพติด 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 59,670.00 

126. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพตดิของศูนยประสานงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 1,100.00 

127. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน
เชิงรุกโดยจติอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 1,200,000.00 1,143,352.00 

128. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 6,440.00 

129. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 
(อถล.) 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 60,060.00 

130. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ     
ขึ้ นทะ เ บียน สัตว ตามโครงการ สัตว      
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา  
ลู ก เ ธอ เ จ าฟ า จุฬาภรณ ว ลั ย ลั กษณ     
อัครราชกุมารี 

เงินอุดหนุน 55,440.00 55,440.00 

131. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ า     
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 

เงินอุดหนุน 280,000.00 277,200.00 

132. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปศสุัตวเคลื่อนท่ี 

เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว   

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 99,615.00 
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133. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 700,000.00 457,508.00 

134. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการอบรมคณุธรรมและ
จริยธรรมพนักงานลูกจาง 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 44,620.00 

135. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการจดังานวันเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 37,290.00 

136. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการงานรัฐพิธี รายไดจัดเก็บเอง 3,000,000.00 972,538.00 

137. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
(สํานักปลัด) 

รายไดจัดเก็บเอง 1,345,000.00 679,793.94 

138. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
(กองคลัง) 

รายไดจัดเก็บเอง 140,000.00 116,876.40 

139. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
(กองสาธารณสุขฯ) 

รายไดจัดเก็บเอง 827,667.00 700,199.93 

140. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
(กองวิชาการและแผนงาน) 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 64,777.78 

141. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   
(กองชาง) 

รายไดจัดเก็บเอง 1,319,066.00 988,119.68 

142 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   
(กองการศึกษา) 

รายไดจัดเก็บเอง 700,000.00 2,247,774.03 
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ลํา 
ดับ 

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ 
 

วงเงินตามสัญญา 

143. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   
(กองสวัสดิการสังคม) 

รายไดจัดเก็บเอง 28,500.00 5,596.10 

144. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการขับข่ีปลอดภยัสวมหมวก
นิรภัย100% 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 22,070.00 

145. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 98,630.00 

146. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการอบรมใหความรู กับคณะ
ผู บริหาร  สมา ชิกสภา เทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางของเทศบาลเมือง
ทับกวาง เก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 25,162.00 

147. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

กิจกรรมปลูกฝงจติสาธารณะใหกับ 

เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 39,970.00 

148. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  
อปพร. 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 197,970.00 

149. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ปรับปรุงทางลาดสํานักงานเทศบาล 

เมืองทับกวาง บริเวณประตู
ดานหนา และดานขาง  
และทางเช่ือม 

รายไดจัดเก็บเอง 93,000.00 92,000.00 

150. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการปรับปรุงหองสุขาเทศบาล 

เมืองทับกวาง 
รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 98,000.00 

151. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต
ดับเพลิงพรอมท่ีพักเวร 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 475,000.00 

 



สวนที่  3 
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
------------------------------------------------------- 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนหนาท่ี
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  และรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทอง ถ่ิน  เ พ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน               
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป”  
 

แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-32- 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 
ความเห็น 

คณะกรรมการประเมิน 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกร 

    ปกครองสวนทองถ่ิน 

20 20  

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 14  

3. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 65   

   3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 10  

   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

         ในเขตจังหวัด 

(10) 10  

   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 10  

   3.4 วิสัยทัศน (5) 5  

   3.5 กลยุทธ (5) 5  

   3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 4  

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 4  

   3.8 แผนงาน (5) 5  

   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 5  

   3.10  ผลผลิต/โครงการ (5) 5  
รวม 100 97  
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร              
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/
การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
 

(20) 

(3) 

(20) 

3 

 (2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวน
ประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 
 

(2) 2 

 (3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 
 

(2) 2 

 (4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 
 

(2) 2 

 (5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง  
การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/
กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

 (6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 
 

(2) 2 

 (7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2) 2 

 (8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
หรือการใชขอมูล จปฐ. 
 

(2) 2 

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  
ร วม ทํ า  ร วมตั ดสิ น ใจ  ร วมตรวจสอบ  ร วมรับประโยชน             
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 

(3) 3 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

2.การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

1. การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0 
 
 

20 

(5) 

19 

5 

 2. การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 
 
 

(3) 2 

 3 . การ วิ เคราะหทางสั งคม เชน  ด านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 
 
 

(3) 3 

 4 . การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน         
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 
 
 

(3) 3 

 5. การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
 
 

(3) 3 

 6. ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา          
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength     
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ       
T-Threat (อุปสรรค) 
 
 

(3) 3 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3.ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร
ชาติ20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

(๖0) 

(10) 

(58) 

10 

3.2 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน             

ในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
และยุทธศาสตรจังหวัดและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร  คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ       
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส  
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดง
ใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5) 5 

3.6 เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอ
กลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใด ท่ีชัดเจน 

(5) 4 

3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี
จริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 4 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ิน ใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลาว 

(5) 5 

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แผนพัฒนาหมูบานและชุมชน แผนพัฒนาตําบล และแผนพัฒนาอําเภอ 
 

(5) 5 

รวม 100 97 
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2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 9 

5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60  

   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 5 

   5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 5 

   5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตัง้งบประมาณไดถูกตอง (5) 5 

   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 5 

   5.5 เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

(5) 5 

   5.6โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 4 

   5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 5 

   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 5 

   5.9 งบประมาณ มคีวามสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 5 

   5.10 มีการประมาณราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 

   5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 5 

   5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 5 

รวมคะแนน 100 98 
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 แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.การสรุป
สถานการณ 
การพัฒนา 

 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,        
ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

 

10 

 

 
10 

2. การประเมินผล
การนํา แผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน      
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองวาเปนไปตามท่ี
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร 
จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 10 

3. การ
ประเมินผลการ
นํา แผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิค
ตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี
น้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ     
มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวรสามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม 
ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ  ท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน         

เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 10 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (Local Sufficiency 

Economy Plan : LSEP) 

 

10 9 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ีเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5 

5.2  กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน     
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 
กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดาํเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการน้ีจะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง (5) โครงการสอดคลองกับ  

(1) ความมั่นคง                                                                      
(2) การสรางความสามารถในการแขงขัน                                       
(3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน                                      
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม               

(5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม            
(6) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5.5 เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

 

   

โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
(2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา                                              
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป                                
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579                                  
(5) ยึดหลักการนําไปสูการ ปฏิบัตใิหเกิดผลสมัฤทธ์ิอยางจริงจัง     
ใน 5 ป ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ี เปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา                                                       
(1) การยกระดับ ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได      
ปานกลางสูรายไดสูง                                                               
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง 
สังคมสูงวัยอยางมคีุณภาพ 

(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

(4) การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเปนเมือง             
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม                                                                
(6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมปีระสิทธิภาพ 
 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

5 

5.6 โครงการมี       
ความ สอดคลองกับ     
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจ            

ท่ีขับเคลื่อนดวย นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน 

 (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย ภาคอุตสาหกรรม  
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี  ความคิดสรางสรรค และ
นวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน ภาคบริการ
มากข้ึน รวมถึงโครงการ ท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด 
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 

(5) 4 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5.7 โครงการสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

 

 

 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน 
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยก   

สวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ิน
ตองเปน โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดท่ีได กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 

 

5 

5.8 โครงการแกไขปญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสรางใหประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 

 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยัง่ยืน ซึ่งมีลักษณะ
ท่ี จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว
ดวย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (LSEP) 

 

(5) 

5 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ 

ในการ จัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy)  

(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปรงใส 
(Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ 
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหา
ของการนําไปตั้ง งบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ  
เงินสะสม หรือ รายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 5 

5.11 มีการกําหนด 

ตัวช้ีวัด (KPI)  

และสอดคลองกับ
วัตถุประสงค            
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 

KPI) ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน      
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่ง ท่ีไดรับ (การคาดการณ  
คาดวาจะไดรับ) 

(5) 

 

 

5 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ดําเนินงานตามโครงการ                               
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได                                
(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได                                                       
(4) เปนเหตเุปนผล สอดคลองกับความเปนจริง                               
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 
 

 

(5) 
 

 

5 

รวมคะแนน 100 98 
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สวนท่ี  4 
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
---------------------------------- 

 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
   1)  จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน      จํานวน  131   โครงการ 

   2) จํานวนโครงการในงบประมาณรายจายประจําป   จํานวน    48   โครงการ 

   3)  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน    28   โครงการ 

   4)  จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ   จํานวน    17   โครงการ 

   5)  จํานวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการ   จํานวน      3   โครงการ 

    

 ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคน สังคม เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ 
   1)  จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน      จํานวน    29   โครงการ 

   2) จํานวนโครงการในงบประมาณรายจายประจําป   จํานวน    17   โครงการ 

   3)  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน    15   โครงการ 

   4)  จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ   จํานวน      -    โครงการ 
   5)  จํานวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการ   จํานวน      2   โครงการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณี   
                     และภูมิปญญาทองถิ่น 

   1)  จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน      จํานวน    82   โครงการ 

   2) จํานวนโครงการในงบประมาณรายจายประจําป   จํานวน    54   โครงการ 

   3)  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน    51   โครงการ 

   4)  จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ   จํานวน     2    โครงการ 

   5)  จํานวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการ   จํานวน     1    โครงการ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
            และส่ิงแวดลอม 
   1)  จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน      จํานวน    31   โครงการ 

   2) จํานวนโครงการในงบประมาณรายจายประจําป   จํานวน    27   โครงการ 

   3)  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน    19   โครงการ 

   4)  จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ   จํานวน      -    โครงการ 
   5)  จํานวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการ   จํานวน      8   โครงการ 
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 ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
      บานเมืองท่ีดี 
   1)  จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน      จํานวน   101  โครงการ 

   2) จํานวนโครงการในงบประมาณรายจายประจําป   จํานวน     24  โครงการ 

   3)  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน     19  โครงการ 

   4)  จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ   จํานวน      -    โครงการ 
   5)  จํานวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการ   จํานวน      5   โครงการ 

   

ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

   1) จากการพัฒนาทองถ่ิน รวมท้ังการขยายตัวของชุมชน การเพ่ิมข้ึนของสิ่งปลูกสราง    
การกอสรางอาคารบานเรือนและหมูบานจัดสรรตางๆ ท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิด
ปญหาดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การระบายน้ํา ปญหาดานสิ่งแวดลอมและการกําจัดขยะมูลฝอยและ     
สิ่งปฏิกูลตางๆ ท่ีจะสงผลกระทบตามมา ในอนาคต 

2) จํานวนของโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมาก  เกินศักยภาพ     

ท่ีเทศบาลเมืองทับกวางจะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ  ทําใหรอยละของโครงการท่ีดําเนินการไดนอยมาก
เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  ขอเสนอแนะ  
1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ  และงบประมาณ

รวมถึงสถานะการคลัง  ในการกําหนดโครงการท่ีจะบรรจุไวในแผนพัฒนาถ่ินปนั้น ๆ เพ่ือใหมีการดําเนินโครงการ
ไดตามแผนและมีจํานวนรอยละเพ่ิมข้ึน  และมีจํานวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการนอยลง  

2)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

3)  เทศบาลเมืองทับกวางควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ  

แตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
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(สรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน) 
แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวางในภาพรวม 

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

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ  (1) ชาย  จํานวน  53  คน  (2) หญิง   จํานวน  47  คน 

2. อาย ุ  (1) ต่ํากวา 20 ป   จํานวน  11  คน   (2) 20 - 30 ป   จํานวน  29  คน    
   (3) 31 - 40 ป     จํานวน  25  คน  (4) 41 - 50 ป   จํานวน  20  คน 

(5) 51 - 60 ป     จํานวน  9  คน  (6) มากกวา 60 ป  จํานวน  6  คน 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา   จํานวน  28  คน  (2) มัธยมศึกษา หรือเทียบเทา   จํานวน  42  คน
  (3) อนุปริญญา หรือเทียบเทา  จาํนวน  20  คน (4) ปริญญาตร ี จํานวน  7  คน  

(5) สูงกวาปริญญาตรี   จํานวน  3 คน  (6) อ่ืนๆ 

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  จํานวน  9  คน (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ      จํานวน  3  คน  

(3) คาขาย/ ธุรกิจสวนตัว จํานวน  28  คน (4) รับจาง     จํานวน  18  คน  

(5) นักเรียน/ นักศึกษา จํานวน  9  คน (6) เกษตรกร  จํานวน  27  คน 

  (7) อ่ืนๆ (ระบุ)   จํานวน  6  คน 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวางในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 17 คน 72  คน 11  คน 
2) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 21 คน 71 คน 8 คน 
3) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 16 คน 81 คน 3 คน 
4) การรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 14 คน 79 คน 7 คน 
5) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6 คน 88 คน 6 คน 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 17 คน 79 คน 4 คน 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7 คน 83 คน 10 คน 
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 13 คน 84 คน 3 คน 
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 20 คน 77  คน 3 คน 

ภาพรวม 14.55 79.33 6.22 
 

จากการสํารวจกลุมตัวอยาง ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  จํานวน 100 คน  ความพึงพอใจตอผล    

การดําเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวางในภาพรวม สรุปไดดังนี้  
- ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 14.55%  

- มีความพึงพอใจ      คิดเปนรอยละ 79.33% และ 

- มีความไมพึงพอใจ    คิดเปนรอยละ6.22%     
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