


คำนำ 
 

ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (3) กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ดำเนินการกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯซึ่ง
ให้มีวิธีการประเมินผลตามระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไข ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 2565 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนา สภาท้องถิ่น และประชาชนรับทราบโดยทั่วไปตามลำดับต่อไป 
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ส่วนที่  1 
บทนำ 

************ 
 
  โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 6 ข้อ 29 (3) กำหนดให้ผู ้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง  หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจ
มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ  
กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่
โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ  
(feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการทำงานหากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่
กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงาน
กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในส่วนของ“การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่
อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จของแผนงาน
ที่กำหนดไว้หรือไม่นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด 

ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ใน
การปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้ 
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1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณย่อมต้องมีการต รวจสอบผลการใช้จ่าย
งบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
 การติดตามแลประเมินผลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ
บริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้ 
 1) เป็นภารกิจที่สำคัญของระบบการวางแผนและการบริหารแผน/โครงการ ที่มีส่วนสำคัญ ในการควบคุม
คุณภาพงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งดำเนินงานอย่างมีระบบ
ทุกส่วนของโครงการและปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งปัจจัยนำเข้า ( Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลงาน (Outputs) จะได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอน และนำมาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นอันเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะนำมาใช้
ในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพราะนอกจากนี้จะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานแล้วยังชี้ให้เห็นผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถทราบได้จากกระบวนการ 
 2) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงกระบวนการวางแผนและบริหารแผนด้วยการใช้ข้อมูล
ที่ต่อเนื่อง ทำให้สามารถปรับสภาพการปฏิบัติให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสามารถควบคุมแผนและโครงการ
ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้ 
 3) การประเมินช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมิน
โครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่จะเป็นปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติได้หรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวน
หรอืปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินงาน 
 4) การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู ้ปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะการประเมิน
โครงการมิใช่เป็นการควบคุมบัญชาการหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการ
ใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมนำมาซ่ึงผลงานที่ด ี
 กล่าวโดยสรุป การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
องค์กร บุคลากร สภาพพื้นที ่และผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องเพื ่อนำไปสู ่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกั บ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปี
ต่อไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพ
ในการจัดการและการบริหารโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือตา่งๆ 
ที่จำเป็นสำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 
 2) เพื ่อปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลทำให้ทราบว่ามีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เพียงใด 
 3) เพื่อเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน ทำให้ทราบว่าต้อง
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างให้เหมาะสม และกระทบอะไรบ้าง 
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 4) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม การประเมินผลจะทราบว่ามาตรการ
หรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง เกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการให้
เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 5) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหา เกิดจากสาเหตุอะไรซองการ
ประเมินผลจะเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัดเพื่อขจัดปัญหาให้
หมดไป 
 6) เพื ่อการพัฒนาแผนงาน ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) อะไรบ้าง สาเหตุที่เกิดคืออะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่การพัฒนา
แผนงานให้มีความเหมาะสม 
 7) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนการนำโครงการไป
ปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินโครงการ ต้องการทราบว่าผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์
เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
 8) เพื่อทดสอบแนวคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างและจะแก้ไขอย่างไร 
 9) เพื่อการตัดสินใจที่ขยายโครงการหรือยุติโครงการ การประเมินผลทำให้กระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไป
ปฏิบัติแล้วได้ผลดีควรขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากควรจะยุติ
โครงการเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ข้อ 28 ในส่วนของเทศบาลกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก    จำนวน  3  คน 
(2) ผู้แทนประชาคมประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมคัดเลือก   จำนวน  2  คน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก   จำนวน  2  คน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จำนวน  2  คน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก     จำนวน  2  คน 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 

 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีหน้าที่ 

(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (3) รายงานผลการเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
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 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยงานตามที่เห็นสมควร 
 สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล 
หลังจากท่ีได้นำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี ตามปีงบประมาณ 2564 โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประกาศให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่รายงานผลและเสนอความเห็น 
- ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี 
- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เทศบาล ฯลฯ 
- แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานี่เกี่ยวข้องทราบ 

 
 
 
 

การวางแผนพัฒนา ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน 

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง 
ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุป

รายงานผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น, สภา

เทศบาล และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

การนำไปสู่การ
ปฏิบัติงาน 

ทบทวน
ปรับปรุง
แก้ไข 
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4. กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองได้กำหนดขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 (1) การติดตาม (Monitoring) เป็นการตรวจสอบว่าหน่วยงานต่างๆ ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหา
ข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการ
พัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการติดตามผล เทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทองกำหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 (2) การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ว่ามีการ
ดำเนินกิจกรรมโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ ได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อวัดความ
สัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จ จากเป้าหมายของโครงการและกำหนดห้วงระยะเวลาในการ
ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
  (2.1) การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผล
ความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการ
สำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงานที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป 
  (2.2) การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการ
ดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึนและนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารต่อไป 

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ดำเนินติดตามและประเมินผลตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำ
และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยนำมาปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ซึ่งมีแบบรายงานดังนี้ 
 (1) แบบประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (Input) 
  ประเด็นการประเมิน :  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นเป ็นไปตามข ั ้นตอนตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หรือไม่ 
  เป้าหมาย  :  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นเป ็นไปตามข ั ้นตอนตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 (2) แบบติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (Process) 

ประเด็นการประเมิน : การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 
  ตัวชี้วัด   : ร้อยละของจำนวนแผนงาน/โครงการนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
  เป้าหมาย  :      ร้อยละ 80 

วิธีการประเมินผล :      แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ 
เทศบาล (ตรวจสอบจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี) 
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 (3)แบบประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Output) 
  3.1ประเด็นการประเมิน : จำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง 
  ตัวชี้วัด   :     จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง จากจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ 
      ในแผนฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  เป้าหมาย  :     จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน 
      โครงการที่ปรากฏในแผน ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  วิธีการประเมินผล :     แบบที่ 3/1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 
      ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบที่ 1 
การประเมินการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

แบบที่ 2 
แบบติดตามและ
ประเมินผลการ

ดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 3/1 
การประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ 

แบบที่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
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บทสรุป 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การ
พัฒนาออกเป็น 7 ด้าน 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
สำหรับไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ในการกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จำนวน 3 คน 
 2. คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบผลการดำเนินงานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วง
ระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายนของทุกปี 
 3. เมื่อคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ทราบ เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขทันที 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาขององค์กร 
 2. ทำให้การวางแผน/โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย 
 3. ทำให้ดำเนินการตามแผนงานได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างได้ผล หรือ
ปรับแผนให้เหมาะสมมากข้ึน 
 4. ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่
ปัญหาและความต้องการ 
 ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ย่อมทำให้ทราบปัญหาและความต้ องการที่
แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถทำได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการให้
เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้ง ก็จะมีข้อมูล
สารสนเทศที่ชัดเจน เที ่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่ องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาท้องถิ่น 
    เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา7 ด้าน 
ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมือง 

 พันธกิจ 
  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  มีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลเช่นนโยบายการ
รองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนโยบายเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงนโยบายการปฏิรูประบบราชการฯลฯซึ่งในปัจจุบัน
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  มีศักยภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ได้วางแผนและแนวทางในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑) พัฒนาให้มีการจัดทำฐานข้อมูลเส้นทางคมนาคมให้เป็นปัจจุบัน 
(2) ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลด้านผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน 
(3) ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสะพาน ท่อระบายน้ำ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

  (4) ขุดลอกคลอง  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองระบายน้ำ  ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
  (5) ส่งเสริมสนับสนุน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการของท้องถิ่น เช่นไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ฯลฯ 

2.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(1) ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกให้มีค่านิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มผู้ว่างงานให้เกิดอาชีพ   
สามารถดำรงชีพได้ 
(3) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ และเบี้ยความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุม  
และท่ัวถึงในทุกๆด้าน 
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(4) ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  และเยาวชนในท้องถิ่น  ให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้ได้รับอาหารเสริม (นม)  อาหารกลางวัน ครบทุกมื้ออย่างทั่วถึง 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ 
(6) ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันรักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(7) ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
ทำนุบำรุงศาสนสถาน  และกิจกรรมทางศาสนา 
(8) ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
(9) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมโดยตรงในกรณีฉุกเฉินหรือจากสาธารณภัยต่างๆ 
(10) ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยและผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก 
(11) เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

  (12) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  และท้องถิ่น 

๓. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  ฝึกทักษะ  และส่งเสริมการบริหารจัดการด้านอาชีพ 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  OTOPและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์   
ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน   
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  ส่งเสริมปศุสัตว์  และอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
(๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม  และวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิน่ 
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ยากจน 
(๖) ส่งเสริมการลงทุน  ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  มุ้งเน้นการพ่ึงตนเอง  ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
(๗) การเตรียมความพร้อมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและชุมชน 
(2)  การปลุกจิตสำนึกให้เอกชน  และชุมชน  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมเป็นไปตามผังเมือง การขุดดิน   
ถมดิน  และการควบคุมอาคาร 
(4)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
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๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดี  ภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑)  การบริหารในระบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ  เพื่อพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2)  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(3)  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเมือง  การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วม  
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง  โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
(๔)  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ การบูรณาการร่วมในการทำกิจกรรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน 
(5)  การปรับปรุง  และพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6)  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต 

๖. ด้านการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑)  ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด รวมพลังทุกภาคส่วน 
เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยายเสพติด 
(๒)  ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
(3) ดำเนินการ หรือประสานงานทุกภาคส่วนราชการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  ๑ พัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนมี
ประสิทธิภาพ การคมนาคสะดวกได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้ตลอดไป 
  3 ส่งเสริมให้ประชาชนเน้นการผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียงในชุมชน สนับสนุนขบวนการผลิตปลอด
สารเคมี สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มอาชีพผลผลิตทางการเกษตรนำไปสู่การพ่ึงพาตนเอง และลดปัญหาความยากจน 
  ๔ กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ได้มีการพัฒนา ตลอดจนผู้สูงอายุและคนพิการได้รับสวัสดิการ อย่างทั่วถึง 
  ๕ ประชาชนมีความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
  ๖ เทศบาลมีศักยภาพในการบริหารจัดการ ประชาชนมีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้จัดลำดับความสำคัญ
ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาต่างๆ ตามเหตุผลและความจำเป็นความเร่งด่วนในการพัฒนา ดังนี้  
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา 3 แนวทาง 
  ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า 
  ๑.๒ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนนคันดิน 
  ๑.๓ พัฒนาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ 

  ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน  
 ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ๖ แนวทาง 
  ๒.๑  เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒  จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ จัดฝึกอบรม และสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่พักริมทาง 

 ๒.๓  พัฒนาบุคลากร เพิ่มงานด้านการป้องการ และบรรเทา    สาธารณภัย 
 ๒.๔  ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพความรู้และความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของ  
 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 ๒.๕ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติด 
 ๒.๖ ชว่ยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 

  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี และรัฐพิธีที่สำคัญ  
  ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ๑ แนวทาง 

 ๓.๑  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนสนใจ และร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี  
 ศิลปะ วัฒนธรรม การละเล่น ทำนุบำรุงศาสนาสถาน และกิจกรรมทางศาสนา 

  ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ๓ แนวทาง 
 ๔.๑  จัดหาความรู้ ฝึกอบรม สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ 
 ๔.๒  จัดหายานพานหะเพ่ืออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการประชาชน 
 ๔.๓  การดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
  ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ๓  แนวทาง 

 ๕.๑  การสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๒  จัดระบบบำบัดน้ำเสีย 
 ๕.๓  การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 
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  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ๔ แนวทาง 
 ๖.๑  จัดให้มีการบริการที่ดีได้มาตรฐานด้านสาธารณสุข 
 ๖.๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
 ๖.๓  จัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
 ๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

  ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเทศบาล และการบริหารกิจการบ้านเมือง 
  ด้านการเมือง ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ๒ แนวทาง 

 ๗.๑  จัดให้มีการบริหารกิจกรรมของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 ๗.๒  จัดให้มีการบริหารงานด้านการเมือง     

   วิสัยทัศน์  
    “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ประชาชนมีสุข พร้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
1.2 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประจำปี 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา       โครงการที่ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

41 7,981,000 23 3,152,194.15 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพ
ชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 

51 31,266,000 25 13,551,916.46 

3.การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี
และรัฐพิธีที่สำคัญ 

8 550,000 3 138,500 

4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 370,000 0 0 
5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5 1,170,000 0 0 
6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 15 1,020,000 5 256,800.00 
7.การพัฒนาด้านการบริหารทศบาล
และบริหารกิจการบ้านเมือง 

9 2,720,000 5 538,173.00 

รวม 118 45,137,000       61 17,637,583.61 
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1.3. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
1 การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา 
ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย
น้ำ รางระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า 
๒ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา
ถนนคันดิน 
๓ พัฒนาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
หมู่ที่ 11 ข้างโรงอาหารโรงเรยีนวัดทองเลื่อน 
 
2. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
หมู่ที่ 11 จากถนนลาดยาง ซอยบา้นนาย
ลำพวน สืบจากคล้าย 
 
3. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 11 จากถนน ลาดยาง ถึงบ้านนางไฉน  
พลิพล 
 
4. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
หมู่ที่ 12 จาก คสล. เดิมบา้นนางสุมาลี เพ็งส
ลิตย ์
 
5. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
หมู่ที่ 13 สายบ้านนายแฉลม้ พ่ึงเสือ 
 
6. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านนายบัว  บุญลา ถึงบ้านนางละ
มาย  เข็มกลดั 
 
7. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 7  จาก คสล.เดมิ ถึงบ้านนางสาวพัชรี 
ภูษาทอง  
 
8. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 7 จาก คสล.เดิม ถึงบ้านนางวรรณี  
เชื้อขจร 
 
9. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
หมู่ที่ 8 จากแยกบ้านนายประจวบ แก้วเมือง 
ถึงบ้านางสังวาล ชูช่อ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 

24,900 
 
 

207,000 
 
 
 

34,000 
 
 
 

193,000 
 
 
 

301,000 
 

 
85,000 

 
 
 

40,000 
 
 
 

106,000 
 

 
 

62,000 
 
 

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 

- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
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(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กหมู่ที่ 9 จากถนน คสล.เดิม-บ้านนาย
บรรจง ปานทอง 
 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กหมู่ที่ 9 จากถนนคสล. - บ้านนายเวีย  
บำรุงผล 
 
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 จากบ้านนางยุพิน แซ่จึง ถึงที่
นา นายสุบิน ช้างพันธุ์ 
 
13. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมูท่ี่ 7 ซอย
บ้านนางมณี บุญปลีก 
 
14. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมูท่ี่ 8 จาก
บ้านนางนงนุช แก้วเมือง ถึงเขตบ้านนาย
จันทร์  แก้วเมือง 
 
15. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่
ที่ 10 บริเวณประปาหมู่บ้านทุ่งแค 
 
16. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 7  
 
17. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.
เดิม หมู่ที่ 4 จุดดำเนินการ จากบา้นนายชูชีพ 
จัททร์เรือง  
 
18.. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.
เดิม หมู่ที่ 8 จุดดำเนินการ จากถนนทาง
หลวง ถึงบ้านนายวิชัย  กลิ่นกุหลาบ 
 
19. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.
เดิม หมู่ที่ 9 จุดดำเนินการ ศาลาทางเข้า
หมู่บ้านถึงสวนนายสมพร กุฎรีัตน ์
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 
ถนนดิน 
 
 
ถนนดิน 
 
 
 
ศาลาเอนกประสงค ์
 
 
ศาลาประชาคม 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 
 

75,000 
 
 
 

76,000 
 
 
 

411,000 
 
 
 

84,000 
 
 

35,000 
 
 
 

230,000 
 
 

229,000 
 
 

195,000 
 
 
 

335,000 
 
 
 

335,000 
 
 
 
 

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
- ถนนดินที่ได้
มาตรฐาน 
 
- ถนนดินที่ได้
มาตรฐาน 
 
 
- ศาลาเอนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน 
 
- ศาลาประชาคมที่ได้
มาตรฐาน 
 
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
 

- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- ศาลา
เอนกประสงค์ 
 
- ศาลาประชาคม 
 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
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(ต่อ) 20. โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ
(สายดับ) พร้อมโคมกิ่ง หมู่ที่ 14 จากบ้าน
นางสมทรง พึ่งทรัพย์ ถึงบ้านนายวิกคงแสง 
 
21. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อม
โคมกิ่ง หมู่ที่ 12 จากบ้านนายทองคำ 
พู่ระหงษ์ บ้านนางสวาท ผ่องพึ่ง 
 
22. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 12 
จากเสาไฟเดมิ ถึงทางเข้าบ้านนายจำรูญ รอด
จรูญ 
 
23. โครงการก่อสร้างรั้วพิพิธภณัฑ์บ้านคู
เมือง 
 

ไฟฟ้าทางสาธารณะ 
 
 
 
ไฟฟ้าทางสาธารณะ 
พร้อมโคมกิ่ง 
 
 
ไฟฟ้าทางสาธารณะ 
พร้อมโคมกิ่ง 
 
 
รั้วพิพัธภัณฑ ์
 

267,325.83 
 
 
 

49,480.92 
 
 
 

12,487.40 
 
 
 

166,000 
 
 
 

- ไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมโคมกิ่งที่ได้
มาตรฐาน 
 
- ไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมโคมกิ่งที่ได้
มาตรฐาน 
 
- ไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมโคมกิ่งที่ได้
มาตรฐาน 
 
- รั้วพิพัธภัณฑ ์
ที่ได้มาตรฐาน 
 

- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- ระยะทางที่
ดำเนินการ 
 
 
- รั้วพิพัธภัณฑ ์
 

2 การพัฒนาด้าน
การศึกษา คุณภาพ
ชีวิต และความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑  เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน และ
ส ่ ง เ ส ร ิ มสน ั บสน ุ นการจั ด
การศึกษาอย่างทั ่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ 
๒  จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ จัด
ฝ ึกอบรม และสร ้ างอาคาร
เอนกประสงค์ที่พักริมทาง 
๓  พัฒนาบุคลากร เพิ่มงาน
ด้านการป้องการ และบรรเทา 
สาธารณภัย 
๔  ปร ับปร ุงพ ัฒนาค ุณภาพ
ความรู ้และความสามารถของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากร
ของ ทต.เพชรเมืองทอง 
๕ เฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่กระจายของยาเสพติด 

1. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 
 
 
2. โครงการประชุมประชาคมหมูบ่้าน 
 
 
3. โครงการจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) โรงเรียน
ในสังกัดพื้นท่ีเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
4. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 
5 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนพวงทอง
อุปถัมภ ์
 
6. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทอง
เลื่อน 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้
ในสำนักงาน 
 
- จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
- อาหารเสริมนม 
 
 
 
- อาหารกลางวัน 
 
 
- อาหารกลางวัน 
 
 
- อาหารกลางวัน 
 

125,410.90 
 
 

0.00 
 
 

670,437.12 
 
 
 

218,240 
 
 

164,000 
 
 

244,000 
 

- วัสดุอุปกรณ์ ท่ีได้
มาตรฐาน 
 
- การประชุม
ประชาคม 
 
- อาหารเสริม(นม)ที่มี
คุณภาพ 
 
 
- อาหารกลางวันท่ีมี
คุณภาพ 
 
- อาหารกลางวันท่ีมี
คุณภาพ 
 
- อาหารกลางวันท่ีมี
คุณภาพ 

- จำนวนวัสดุ
สำนักงานท่ีมีการ
จัดหา 
 
- จำนวนครั้งท่ี
ประชาคม 
 
- จำนวนอาหาร
เสรมินม 
 
 
 
- จำนวนอาหาร
กลางวัน 
 
 
- จำนวนอาหาร
กลางวัน 
 
 
- จำนวนอาหาร
กลางวัน 
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๖ ช่วยเหลือผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้าน
เพชร 
 
8. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
เพชรเมืองทอง 
 
9. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 
 
 
10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 
 
 
11. อุดหนุนโรงเรียนพวงทองอุปภัมถ์ตาม
โครงการจดัหาครูสาขาวิชาที่โรงเรยีนขาด
แคลน 
 
12. โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 
 
 
13. อุดหนุนโรงเรียนวัดทองเลื่อนโครงการ
จ้างครูปฐมวัย 
 
14. อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเพชรตาม
โครงการบุคลากรวิชาภาษาอังกฤษ 

- อาหารกลางวัน 
 
 
- จำนวนเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง 
 
- การเรียนการสอยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง 
 
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตำบล
เพชรเมืองทอง 
 
- อุดหนุนโรงเรียน 
 
 
 
- เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลเพชร
เมืองทอง 
 
 
- อุดหนุนโรงเรียน 
 
 
- อุดหนุนโรงเรียน 
 

230,000 
 
 

38,400 
 
 
 

46,400 
 
 
 
 

64,380 
 
 
 
 

84,000 
 
 
 

18,630 
 
 
 
 

84,000 
 
 

96,000 
 

- อาหารกลางวันท่ีมี
คุณภาพ 
 
- เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล
เพชรเมืองทองมี
ความรู ้
- เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล
เพชรเมืองทองมี
ความรู ้
 
- เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล
เพชรเมืองทองมี
ความรู ้
 
- มีครูเพียงพอต่อการ
สอนนักเรียน 
 
 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเพชร
เมืองทอง 
 
 
- มีครูเพียงพอต่อการ
สอนนักเรียน 
 
- มีครูเพียงพอต่อการ
สอนนักเรียน 

- จำนวนอาหาร
กลางวัน 
 
 
- จำนวนเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
- จำนวน
งบประมาณ 
 
 
 
 
- จำนวน
งบประมาณ 
 
 
 
 
- จำนวน
งบประมาณ 
 
 
 
- จำนวนเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล
เพชรเมืองทอง 
 
- จำนวน
งบประมาณ 
 
 
- จำนวน
งบประมาณ 
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(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15. อุดหนุนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 
โครงการอบรมทักษะการ C0ding  เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
ด้วยบอร์ด Kidbright  
 
16. อุดหนุนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 
โครงการประชันกลอนสดนักเรียน ประชัน
กลอนสดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
 
17. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 
 
18. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 
19. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 
 
 
20. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 
 
21. โครงการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉนิและ
จำเป็นเมื่อเกดิสาธารณภัย 
 
 
22. จดัซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
 
 
 

- อุดหนุนโรงเรียน 
 
 
 
 
- อุดหนุนโรงเรียน 
 
 
 
- ผู้ป่วยเอดส์ทุกคนท่ีอยู่
ในพื้นที่ 
 
- ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี 
ที่อยู่ในพ้ืนท่ี 
 
- ผู้พิการทุกคนท่ีอยู่ใน
พื้นที ่
 
 
- จำนวนจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจำเทศบาลตำบล
เพชรเมืองทอง 
 
- สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 
ช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที ่
 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น ที่ใช้ในสำนักงาน 
 
 

40,000 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 

90,000 
 
 

8,125,500 
 
 

2,013,600 
 
 
 

113,450 
 
 
 

668,453.50 
 
 
 

317,764.94 
 
 
 

- มีครูเพียงพอต่อการ
สอนนักเรียน 
 
 
 
- มีครูเพียงพอต่อการ
สอนนักเรียน 
 
 
- ผู้ป่วยเอดส์ทุกคนท่ี
อยู่ในพ้ืนท่ี 
 
- ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 
ปี ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 
 
- ผู้พิการทุกคนท่ีอยู่ใน
พื้นที ่
 
 
- จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำเทศบาลตำบล
เพชรเมืองทองได้รับ
การฝึกอบรม 
- ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดสา
ธารณภัย 
 
- วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 
 
 

- จำนวน
งบประมาณ 
 
 
 
 
- จำนวน
งบประมาณ 
 
 
 
- จำนวนผู้ป่วย
เอดส ์
 
 
- จำนวนผู้สูงอาย ุ
 
 
 
- จำนวนผู้พิการ 
 
 
 
- จำนวนจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำ
เทศบาลตำบล
เพชรเมืองทอง 
- จำนวน
ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ 
 
 
- จำนวนวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 
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23. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ 
 
 
24. โครงการศูนย์ปฏิบตัิการร่วมการ
ช่วยเหลือประชาชนอำเภอแสวงหา 
 
 
25. จดัซื้อเครื่องแต่งกาย 
 
 

- จุดต้ังจุดบริการบริเวณ
หน้าเทศบาลฯ ในช่วง
เทศกาล 
 
-สนับสนุนอำเภอแสวงหา 
 
 
 
- เครื่องแต่งกาย ท่ีใช้ใน
เทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง 
 

6,640 
 
 
 

25,000 
 
 
 

27,610 
 
 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในช่วง
เทศกาล 
- จำนวนเงิน
งบประมาณที่
สนับสนุน 
 
- เครื่องแต่งกาย 
 
 

- จำนวนครั้งท่ี
ดำเนินการ 
 
 
 
- จำนวน
งบประมาณ 
 
 
 
- จำนวนเครื่อง
แต่งกาย 
 

3 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมประเพณี
และรัฐพิธีท่ีสำคัญ 

๑  สร้างจติสำนึกให้ประชาชน
สนใจ และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
การละเล่น ทำนุบำรุงศาสนา
สถาน และกิจกรรมทางศาสนา 
 
 
 

1. โครงการประเพณลีอยกระทง 
 
 
2. การดำเนินการตามนโยบายอำเภอ,จังหวัด
,กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น,และรัฐบาล 
 
 
 
3. อุดหนุนโครงการศูนยป์ฏิบัตริ่วมการ
ช่วยเหลือประชาชนอำเภอแสวงหา 

- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีลอยกระทง 
 
 
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องตาม
นโยบายอำเภอ,จังหวัด,
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น,และรัฐบาล 
 
 
- สนับสนุนงบประมาณ 

99,700 
 
 

18,800 
 
 
 
 

20,000 

- ประชาชนได้ร่วมกัน
สืบสานประเพณีไทย 
 
- ประชาชนได้ร่วมตาม
นโยบายอำเภอ,
จังหวัด,กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
,และรัฐบาล 
 
- การดำเนินงาน
เป็นไปตามนโยบาย
และอำนาจหนา้ที่ของ
องค์กร 
 

- ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
- ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
- จำนวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

4 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 จัดหาความรู้ ฝึกอบรม 
สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ 
2 จัดหายานพาหนะเพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
ให้บริการประชาชน 
3 การดำรงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - -- -- 
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5 การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1 สรา้งจิตสำนึกในการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2 การกำจดัขยะ สิ่งปฏิกูล 
3 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ทดแทน 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

6 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
 
 

 

๑  จัดให้มีการบริการที่ดีได้
มาตรฐานด้านสาธารณสุข 
 
๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีสุขภาพพลานามยัที่
ด ี
๓  จัดกิจกรรมดา้นสาธารณสุข 
๔  ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชน
มีความรู้และมีสว่นรว่มในการดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 
 
 
 

 

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (สปสช.) 
 
 
2. โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานพระปณิธาน ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ 
 
3. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 
 
 
4. โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 
 
5.  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง 
 
-พื้นที่ในเขตเทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง 
 
 
-ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง 
 
-ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง 
 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ 
 
 

90,000 
 
 
 

66,700 
 
 
 

48,850 
 
 
 

28,550 
 
 
 

22,700 

- ประชาชนมีสุขภาพท่ี
ดีและแข็งแรง 
 
 
- พื้นที่ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
- ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดต่อ 
 
 
- ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
 
 
- วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ท่ีมี
มาตรฐาน 

-จำนวน
งบประมาณ 
 
 
-จำนวนผู้เข้าร่วม 
 
 
 
-ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
 
-ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
 
- จำนวนวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
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7 การพัฒนาด้าน
การบริหารเทศบาล 
และการบริหาร
กิจการบ้านเมือง 

๑  จัดให้มีการบริหารกิจกรรม
ของ เทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง 
๒  จัดให้มีการบริหารงานด้าน
การเมือง  
 
 
 
 

 

1. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10 
 
 
 
2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 
 
3. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชนสุธาพิมลลักษณ์ พระบรม
ราชินี 
 
 
4. การเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
กรณีครบวาระแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการ
เลือกตั้ง 
 

-จัดกิจกรรม ถวายพระพร
เพื่อแสดงความจงรักภักด ี
 
 
 
-จัดกิจกรรม ถวายพระพร
เพื่อแสดงความจงรักภักด ี
 
 
 
-จัดกิจกรรม ถวายพระพร
เพื่อแสดงความจงรักภักด ี
 
 
 
- จัดการเลือกตั้งผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
 
 
 
 

8,400 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 

522,773 
 
 
 
 
 

- คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงาน 
เทศบาลได้ทำกิจกรรม 
 
- คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงาน 
เทศบาลได้ทำกิจกรรม 
 
- คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงาน 
เทศบาลได้ทำกิจกรรม 
 
- ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
- ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
- ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
- จำนวนครังที่
ดำเนินการ 

 
 

รวม 18,505,492.99   
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1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงาน 
ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

       

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

23 38.33 3,152,194.15 17.87   

2 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
คุณภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

25 41.67 13,551,416.46 76.84   

3 การพัฒนาด้านส่งเสรมิ
ประเพณีและรัฐพิธีท่ีสำคญั 3 5.00 138,500.00 0.79   

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    0 0.00 0.00 0.00   

5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0.00 0.00   

6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 5 8.33 256,800.00 1.46   

7 
การพัฒนาด้านบรหิาร
เทศบาล และบริหารกิจการ
บ้านเมือง 

6 6.67 538,173.00 3.05   

รวม 60 100.00 17,637,583.61 100.00   
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1.5 ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วน

ใหญ่ได ้
๒.  จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถ

ดำเนินการได้ถึงครึ่งของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีการ

เสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการ
ดำเนินการ 

๔.  งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด  ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของ
ประชาชน  จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 

๕.  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง  ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไป
ประชุม  ซึ่งก็ไม่นำข้อมูลมาแจ้งไห้กับประชาชนได้ทราบ 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
๑. เทศบาล ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้าง

ความเข็มแข็งให้กับท้องถิ่น 
๒. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติ  และการปฏิบัติตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ  เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง  จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา  ความต้องการอย่างแท้จริงของ

หมู่บ้านในการนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๕. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม  ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ 

เทศบาลได้รับการจัดสรร  เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของ เทศบาล ที่จะดำเนินการจะทำให้
การบริหารนั่นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาล นั่นเอง 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  การดำเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่
ที ่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือของทุกภาคส่วน  ในการร่วมกันคิดร่วมกันทำ  ร่วมกัน
รับผิดชอบ  โดย เทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว  และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความ
เจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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2.แนวทางการติดตามและประเมินผล 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 ยุทธศาสตร์ที ่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สอดคล้องกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุข  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  สอดคล้องกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมม่ันคงและเป็นสุข  สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธี   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง  
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืนสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง  
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดอ่างทอง ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำทางสังคม สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการเทศบาล และการบริหารกิจการบ้านเมือง  ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการในภาครัฐ
และธรรมาภิบาลในสังคม สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคม
มั่นคงและเป็นสุข  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (พ.ศ.2561-2565) 
  (1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ประชาชนมีสุข พร้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 

(2) ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธี 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการเทศบาล และการบริหารกิจการบ้านเมือง 

3 เป้าประสงค์ 
-เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค 
-เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
-เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานสำหรับใช้ในการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด 
-เพ่ือให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน 

4 ตัวชี้วัด 
 -จำนวนครัวเรือนร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ มีน้ำประปาอุปโภค-บริโภค 
 -จำนวนครัวเรือนร้อยละ ๘๐  ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ที่มีไฟฟ้าใช้ 
 -จำนวนประชาชนร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่มีความพึงพอใจต่อถนนที่ใช้สัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
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 -จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เทศบาลฯจัด มากกว่าร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

2.2 ค่าเป้าหมาย 
 -ขยายเขตประปา ปีละ ๑ จุด : หมู่บ้าน 
 -ขยายเขตไฟฟ้า ปีละ ๑ จุด : หมู่บ้าน 
 -ก่อสร้าง-ซ่อมแซม-ลงหินคลุก ถนน, สะพาน ปีละ ๑ จุด : หมู่บ้าน 
 -จัดกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ ปีละไม่น้อยกว่า ๑๐ โครงการ 

2.3 กลยุทธ์ 
 -การขยายเขตประปา 
 -การขยายเขตไฟฟ้า  
 -การก่อสร้าง , การซ่อมแซม , การลงหินคลุกถนน ภายในหมู่บ้าน และเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  
 -การก่อสร้างสะพาน 
 -การจัดกิจกรรมของเทศบาลฯที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ 

2.4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  เพื่อให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถแก้ไข
ปัญหา พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ นโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารเทศบาล  และบริหารกิจการบ้านเมือง 
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2.5 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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  2.1.3  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  1) SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ  
เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่ วนใหญ่อยู่ในเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   

  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ 
เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑ โอกาส (O : Opportunity) 

(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู ่ใกล้พื ้นที ่  เช่น  อำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์ประสานงาน 
โรงพยาบาล  สาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น 

(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพ้ืนที่ 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

  (4)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจดังนี้ 
การไฟฟ้าสาขาแสวงหา   
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  3BB  AIS  เป็นต้น 
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์    

  (5)  มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ  ระดับท้องถิ่น   
๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 

 (๑)  งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการพัฒนา 
 (๒)  ขาดความร่วมมือจากประชาชน 

(๓)  การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางไม่ตรงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาของ
ท้องถิ่น 

(4)  ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมาเยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม 
(๔)  การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน 
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 ๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตาม
และประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  
โอกาส  ข้อจำกัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength) 

(๑)  ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของ 
ตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(4)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวข้าวโพด   
และอ้อย   ฯลฯ 
(5)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
(6)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(7)  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน 
(8)  มีวัด3แห่ง 
(9)  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มี เว็บไซต์ ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสาร 
(10)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน 
ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 

(๑)  การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าที่ควร 
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้ 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่าง 
เข้มแข็ง 

      (4)  ประชาชนขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ 
(5)  สาธารณูปการไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
(6)  งบประมาณของเทศบาลมีน้อย ไม่เพียงพอในการพัฒนา 
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณโภค สาธารณูปการ 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

กองช่าง สำนักปลัด 27 4,197,888.96 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของชุมชน  

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานงบกลาง 

กองการศึกษาฯ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

20 14,320,584.07 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐ
พิธีที่สำคัญ 

-แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

กองการศึกษาฯ สำนักปลัด 4 193,800.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

สำนักปลัด สำนักปลัด 1 15,450.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม -แผนงานเคหะและชุมชน สำนักปลัด กองช่าง 1 13,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข -แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด กองการศึกษา 6 434,150.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารเทศบาล และ
บริหารกิจการบ้านเมือง 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

สำนักปลัด กองการศึกษา 
กองช่าง 

5 64,815.00 

รวม    64 19,259,690.03 
 
 
 



 

30 
 

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

69 48,249,000 69 48,249,000 23 6,428,000 40 7,981,000 46 19,019,900 247 129,926,900 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต 
และความเข้มแข็งของชุมชน 

72 36,390,500 72 36,390,500 51 31,346,000 51 31,266,000 48 32,614,000 240 157,745,000 

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมประเพณี
และรัฐพิธีท่ีสำคัญ 

7 690,000 7 690,000 8 550,000 8 550,000 8 550,000 40 2,650,000 

4)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 10 1,240,000 10 1,240,000 9 370,000 9 370,000 9 370,000 43 3,590,000 

5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 9 1,170,000 9 1,170,000 5 1,170,000 5 1,170,000 4 670,000 32 5,350,000 

6)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 19 2,105,000 19 2,105,000 13 1,020,000 15 1,080,000 13 1,020,000 67 5,160,000 

7)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารเทศบาล 
และบริหารกิจการบ้านเมือง 

16 958,000 16 958,000 9 2,720,000 9 2,720,000 7 2,580,000 36 13,200,000 

รวม 202 101,774,500 203 101,774,500 118 43,604,000 137 45,137,000 135 56,823,900 705 317,621,900 
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 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาปฏิบัติจริงประจำประงบประมาณ 2565 
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

ดำเนินการจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

   

1 โครงการก่อสร้าง คสล. ม. 12 จากถนน คสล.ถึงบ้าน
นายประเสริฐ ช่างสูงส่ง 

122,000.00 122,000.00  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 12 จากบ้านนาย
ปัญญา ราตรี ถึงบ้านนางบังอร มหาดไทย 

42,000.00 42,000.00  

3 โครงการก่อสรางถนน คสล. หมู่ที่ 9 จากซอยบ้าน
นายชวิก  ชานุช ตลอดเส้น 

186,000.00 186,000.00  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
(เส้นโรงงานวุ้นเส้น) 

420,000.00 420,000.00  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุรี 
สายสว่างศรี หมู่ที่ 10 

66,000.00 66,000.00  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
จากบ้านนายวิก เชื้อมั่ง ถึงบ้านนายหมด เชื้อมั่ง  

94,000.00 94,000.00  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 6 
ถึงบ้านนางบุญชู แย้มเทศ 

67,000.00 67,000.00  

8 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 12  
จากบ้านนางสาวสมพิศ คุ้มสิน ถึงนายบรรจง ปาน
ทอง 

27,900.00 27,400.00  

9 โครงการก่อสร้างห้องครัวและอ่างล้างมือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

75,600.00 75,000.00  

10 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จากบ้าน
นางลำพึง  แช่มทอง ถึงบ้านนางบุญลือ  หอมเย็น 

48,000.00 48,000.00  

11 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 
จากบ้านนายอุทัย  ปานทอง ถึงบ้าน ผอ.สมดี เพียร
การ 

188,000.00 180,000.00  

12 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ม. 12 จากถนนใหญ่ถึง
บ้านนายแทน   ภู่พงษ์ 

120,000.00 120,000.00  

13 โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 400,000.00 400,000.00  
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจร (ลาดยาง) ทับ คสล.เดิม 

หมู่ที่ 8 จากสะพานปูนถึงบ้านบริเวณบ้านนายมงคล  
เกิดดี 
 

162,000.00 159,000.00  
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน หมู่ที่ 9 บริเวณถนน
รอบหมู่บ้าน จุดดำเนินการจากท่ีนานางช้วน ภู่พงธ์ 

ถึงนานายประเสริฐ ขาวพันธุ์ 

500,000.00 495,000.00  

16 โครงการปรับปรุงพ้ืนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง 

220,000.00 220,000.00  

17 โครงการลงหินคลุก แยก คสล.เดิมคันคลอง หมู่ที่ 4 
ถึงซอยเข้าบ้านนางสมพร  ทองสาร์ 

65,600.00 65,000.00  

18 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 11 คลองน้ำทิ้งแถบซ้าย 42,600.00 42,000.00  
19 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 11 ถนนคลองน้ำทิ้งแถบ

ขวา 
87,400.00 87,000.00  

20 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 13 ที่นานายบุญมา เชื้อ
แดง ตลอดเส้นถึงหมู่ที่ 8  

103,300.00 103,000.00  

21 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่  13 จากที่นานายฉลอง มี
ศิลป์ ถึงถนน คสล. ตลอดเส้น  

130,300.00 103,000.00  

22 โครงการลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  324,500.00 324,000.00  
23 โครงการลงหินคลุกรอบหมู่บ้านคูเมือง หมู่ที่ 8  176,200.00 176,000.00  
24 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 4 จุดดำเนินการ ทางลง

เข้าข้างบ้านนางสาวพิม รุ่งดี ถึงบ้านครูรจนา  กลุ่ม
ไหม 

19,000.00 19,000.00  

25 โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 13 จำนวน 3 จุด 93,000.00 93,000.00  
26 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 10 จาก

โรงงานวุ้นเส้น ถึงบ้านนายสนั่น นิ่มนวล 
300,000.00 297,485.41  

27 โครงการขอขยายไฟฟ้าแรงต่ำ เขตหมู่ที่ 1 สีบัวทอง 
ถึงบ้านนางรชตศร ศรีกวีรักษ์ หมู่ที่ 11  

170,000.00 167,003.55  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพ
ชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 

   

28 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด
พ้ืนที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

851,652.00 726,424.76  

29 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง 

308,700.00 260,400.00  

30 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 
 

462,000.00 327,600.00  

31 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทองเลื่อน 
 

562,800.00 533,400.00  

32 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านเพชร 546,000.00 514,500.00  
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

33 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองจำนวน  

102,000.00 90,100.00  

34 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

67,800.00 49,720.00  

35 อุดหนุนโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ตามโครงการจัดหา
ครูสาขาวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน 

84,000.00 84,000.00  

36 อุดหนุนโรงเรียนวัดทองเลื่อนโครงการจ้างครูปฐมวัย 84,000.00 84,000.00  
37 อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเพชรตามโครงการจ้าง

บุคลากรวิชาภาษาอังกฤษ 
96,000.00 96,000.00  

38 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง 

30,000.00 19,075.00  

39 อุดหนุนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  70,500.00 70,500.00  
40 เบี้ยยังชีพผู้อายุ 9,367,600.00 8,303,400.00  
41 เบี้ยยังชีพความพิการ 2,544,000.00 1,930,000.00  
42 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000.00 93,500.00  
43 โครงการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเมื่อเกิด   

สาธารณภัย 
921,307.00 653,628.31  

44 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สำคัญ 

40,000.00 6,750.00  

45 อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,000.00 16,500.00  

46 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 500,000.00 454,536.00  
47 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 20,000.00 6,550.00  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริม
ประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ 
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โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 20,000.00 12,700.00  

49 โครงการประเพณีลอยกระทง 50,000.00 16,100.00  
50 โครงการวันรำลึกสดุดีวีรชนคนแสวงหา 100,000.00 150,000.00  
51 

 
 
 

อุดหนุนการจัดงาน รัฐพิธีอำเภอแสวงหา 15,000.00 15,000.00  
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ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
52 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและฝึก

อาชีพของชุมชน 
30,000.00 

 
15,450.00  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม    
53 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่น

ละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
20,000.00 

 
13,000.00  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข    
54 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล

เพชรเมืองทอง (สปสช.) 
90,000.00 90,000.00  

55 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามปณิธานพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอฯ 

70,000.00 70,000.00 
 

 

56 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

40,000.00 39,950.00  

57 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 50,000.00 31,700.00  
58 โครงการขยะต้นทาง 50,000.00 42,500.00  
59 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข 
200,000.00 160,000.00  

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารเทศบาล 
และการบริหารกิจการบ้านเมือง 

   

60 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

100,000.00 35,510.00  

61 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

50,000.00 8,575.00  

62 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

20,000.00 7,400.00  

63 โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล 20,000.00 3,790.00  
64 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 10,000.00 9,540.00  

รวม 21,797,255.00 19,259,690.03  
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ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

ดำเนินการจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 46,100.00 45,600.00 สนป. 
2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ

สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
17,000.00 17,000.00 สนป. 

3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 46,100.00 45,600.00 กองคลัง 
4 จัดซื้อเครื่องตัดวัชพืช (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) 

จำนวน 1 ชุด 
9,500.00 9,490.00 กอง

การศึกษา 
รวม 118,700.00 117,690  

 
ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอน สลับซับซ้อน 

2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับ
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 

3) ปัญหาความต้องการของประชาชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและ
งบประมาณท่ีมีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้ 

 
ข้อเสนอแนะ  

1) ควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 

2) สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ลดการเบื่อหน่ายกับกระบวนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3) เทศบาลตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่ง
จะช่วยลดปัญหาความต้องการของประชาชน 
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ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

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

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

คำชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ธันวาคม 2565 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2565 
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการในปี 2565 และจำนวน

โครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

ดำเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

1 
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

46 27 20.00   

2 
การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพ
ชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 

48 20 14.81   

3 
การพัฒนาด้านส่งเสริมประเพณีและ
รัฐพิธีที่สำคัญ 

8 4 2.96   

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 1 0.74   

5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 1 0.74   

6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 6 4.44   

7 
การพัฒนาด้านบริหารเทศบาล และ
บริหารกิจการบ้านเมือง 

7 5 3.70   

รวม 135 64 47.41 
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำชี้แจง: แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (จำนวน 40 คน) 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  ชาย จำนวน  19  คน  หญิง จำนวน  21  คน 

2. อาย ุ  ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน  2   คน  20 – 30 ป ี จำนวน  6  คน 
  31 – 40 ป ี จำนวน  12 คน  41 – 50 ป ี จำนวน  8  คน 
  51 – 60 ป ี จำนวน  7   คน  มากกว่า  60  ปี จำนวน   5   คน 

3. การศึกษา  ประถมศึกษา  จำนวน15 คน  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จำนวน8 คน 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จำนวน 7 คน  ปริญญาตรี   จำนวน10คน 
สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน - คน  อ่ืนๆ    จำนวน–คน 

๔. อาชีพหลัก รับราชการ  จำนวน  2คน   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน6 คน 
 ค้าขาย   จำนวน6 คน   ธุรกิจส่วนตัว   จำนวน3 คน 
 รับจ้าง    จำนวน  9 คน   นักเรียนนักศึกษา  จำนวน 6 คน 
 เกษตรกร   จำนวน 8 คน   อ่ืนๆ   จำนวน–คน 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจปาน
กลาง 

พอใจน้อย 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 23 17 - 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 21 17 2 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 26 14 - 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

25 15 - 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 20 16 4 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 28 12 - 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

20 16 4 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 29 11 - 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 24 16 - 

 จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ผลปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจมาก  มาเป็นอันดับหนึ่ง ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
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2. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนของท่าน
เท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.14 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.2 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.24 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.12 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.24 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.04 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.16 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.04 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7.06 

รวม 64.24 

คะแนนรวม   64.24  คิดเป็นร้อยละ  8.03 

3. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการพัฒนา
ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งชองชุมชน โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนของท่าน
เท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.32 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.34 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.1 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.3 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.12 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.2 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.18 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.02 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7.02 

รวม 64.60 

คะแนนรวม  64.60  คิดเป็นร้อยละ  8.08 
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4. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการพัฒนา
ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนของท่านเท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.32 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.32 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.18 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.1 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.08 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.08 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7 

รวม 64.28 

คะแนนรวม  64.28  คิดเป็นร้อยละ  8.04 

 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนของท่านเท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.4 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.3 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.26 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.18 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.12 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.04 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.1 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.06 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7.1 

รวม 64.56 

คะแนนรวม  64.56   คิดเป็นร้อยละ  8.07 
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6. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนของท่านเท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.36 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.26 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.22 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.12 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.04 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.02 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.04 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.04 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7.06 

รวม 64.16 

คะแนนรวม  64.16  คิดเป็นร้อยละ  8.02 

 

7. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนของท่านเท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.36 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.28 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.22 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.04 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.16 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.04 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.14 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.14 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7 

รวม 64.38 

คะแนนรวม  64.38  คิดเป็นร้อยละ  8.05 
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8. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการพัฒนา
ด้านการบริหารเทศบาล และการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนของท่าน
เท่าใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.18 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.16 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.2 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.14 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.06 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.04 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.12 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.1 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7.18 

รวม 64.18 

คะแนนรวม  64.18  คิดเป็นร้อยละ  8.02 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

คำชี้แจง : ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)  

 

คำชี้แจง  :เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การของจังหวัด ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
2.11 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
2.12 มกีารทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ✓  
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แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
ส่วนที่  1ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

69 48,249,000 69 48,249,000 23 6,428,000 40 7,981,000 46 19,019,900 247 129,926,900 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต 
และความเข้มแข็งของชุมชน 

72 36,390,500 72 36,390,500 51 31,346,000 51 31,266,000 48 32,614,000 240 157,745,000 

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมประเพณี
และรัฐพิธีท่ีสำคัญ 

7 690,000 7 690,000 8 550,000 8 550,000 8 550,000 40 2,650,000 

4)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 10 1,240,000 10 1,240,000 9 370,000 9 370,000 9 370,000 43 3,590,000 

5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 9 1,170,000 9 1,170,000 5 1,170,000 5 1,170,000 4 670,000 32 5,350,000 

6)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 19 2,105,000 19 2,105,000 13 1,020,000 15 1,080,000 13 1,020,000 67 5,160,000 

7)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารเทศบาล 
และบริหารกิจการบ้านเมือง 

16 11,930,000 16 11,930,000 9 2,720,000 9 2,720,000 7 2,580,000 36 13,200,000 

รวม 203 101,774,500 203 101,774,500 118 43,604,000 137 45,137,000 135 56,823,900 705 317,621,900 
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

โครงการ
ดำเนินการจริง 

ร้อยละของ
โครงการที่

ปรากฏในแผนฯ 
หมายเหตุ 

1 
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

46 27 20.00   

2 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

48 20 14.81   

3 
การพัฒนาด้านส่งเสริมประเพณี
และรัฐพิธีที่สำคัญ 

8 4 2.96   

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 1 0.74   

5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 1 0.74   

6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 6 4.44   

7 
การพัฒนาด้านบริหารเทศบาล 
และบริหารกิจการบ้านเมือง 

7 5 3.70   

รวม 135 64 47.41   
 
 

 
 

 
 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการทีส่ามารถดำเนินการได้ 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
เทศบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 135 56,823,900 

47,41 85.33 2 
ตั้งในเทศบาลบัญญัติ
งบประมาณ 

75 23,000,000.00 

3 สามารถดำเนินการได ้ 64 19,259,690.03 
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รายงานสรุปผลการดำเนินการงาน ประจำปี 2565 
 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

46 20.00 4,197,888.96 21.80   

2 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
คุณภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

48 14.81 14,320,584.07 74.40   

3 การพัฒนาด้านส่งเสรมิ
ประเพณีและรัฐพิธีท่ีสำคญั 

8 2.96 193,800.00 1.00   

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    9 0.74 15,450.00 0.10   

5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 0.74 13,000.00 0.10   

6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 4.44 434,150.00 2.25   

7 
การพัฒนาด้านบรหิาร
เทศบาล และบริหารกิจการ
บ้านเมือง 

7 3.70 64,815.00 0.33   

รวม 60 47.41 19,259,690.03 100.00   
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การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ 
ลำดับ

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

ดำเนินการจริง 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

ดำเนินการ
จริง (บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

    

1 โครงการก่อสร้าง คสล. ม. 12 จากถนน คสล.ถึง
บ้านนายประเสริฐ ช่างสูงส่ง 

122,000.00 122,000.00 100 100% 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 12 จากบ้าน
นายปัญญา ราตรี ถึงบ้านนางบังอร มหาดไทย 

42,000.00 42,000.00 100 100% 

3 โครงการก่อสรางถนน คสล. หมู่ที่ 9 จากซอย
บ้านนายชวิก  ชานุช ตลอดเส้น 

186,000.00 186,000.00 100 100% 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 (เส้นโรงงานวุ้นเส้น) 

420,000.00 420,000.00 100 100% 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุ
รี สายสว่างศรี หมู่ที่ 10 

66,000.00 66,000.00 100 100% 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 จากบ้านนายวิก เชื้อมั่ง ถึงบ้านนายหมด 
เชื้อมั่ง  

94,000.00 94,000.00 100 100% 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนางบุญชู แย้มเทศ 

67,000.00 67,000.00 100 100% 

8 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 
12  จากบ้านนางสาวสมพิศ คุ้มสิน ถึงนาย
บรรจง ปานทอง 

27,900.00 27,400.00 100 98.20% 

9 โครงการก่อสร้างห้องครัวและอ่างล้างมือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

75,600.00 75,000.00 100 99.20% 

10 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จาก
บ้านนางลำพึง  แช่มทอง ถึงบ้านนายบุญลือ  
หอมเย็น 

48,000.00 48,000.00 100 100% 

11 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 จากบ้านนายอุทัย  ปานทอง ถึงบ้าน ผอ.สม
ดี เพียรการ 

188,000.00 180,000.00 100 95.74% 

12 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ม. 12 จากถนน
ใหญ่ถึงบ้านนายแทน   ภู่พงษ์ 

120,000.00 120,000.00 100 100% 

13 โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาประชาคมหมู่ที่7 400,000.00 400,000.00 100 100% 
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจร (ลาดยาง) ทับ คสล.

เดิม หมู่ที่ 8 จากสะพานปูนถึงบ้านบริเวณบ้าน
นายมงคล  เกิดดี 

162,000.00 159,000.00 100 98.14% 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ดำเนินการ
จริง (บาท) 

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน หมู่ที่ 9 บริเวณ
ถนนรอบหมู่บ้าน จุดดำเนินการจากที่นานางช้วน 

ภู่พงธ์ ถึงนานายประเสริฐ ขาวพันธุ์ 

500,000.00 495,000.00 100 99% 

16 โครงการปรับปรุงพ้ืนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง 

220,000.00 220,000.00 100 100% 

17 โครงการลงหินคลุก แยก คสล.เดิมคันคลอง หมู่
ที่ 4 ถึงซอยเข้าบ้านนางสมพร  ทองสาร์ 

65,600.00 65,000.00 100 99.08% 

18 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 11 คลองน้ำทิ้งแถบ
ซ้าย 

42,600.00 42,000.00 100 98.59% 

19 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 11 ถนนคลองน้ำทิ้ง
แถบขวา 

87,400.00 87,000.00 100 99.54% 

20 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 13 ที่นานายบุญมา 
เชื้อแดง ตลอดเส้นถึงหมู่ที่ 8  

103,300.00 103,000.00 100 99.70% 

21 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่  13 จากที่นานาย
ฉลอง มีศิลป์ ถึงถนน คสล. ตลอดเส้น  

130,300.00 103,000.00 100 99.70% 

22 โครงการลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  324,500.00 324,000.00 100 99.84% 
23 โครงการลงหินคลุกรอบหมู่บ้านคูเมือง หมู่ที่ 8  176,200.00 176,000.00 100 99.88% 
24 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 4 จุดดำเนินการ ทาง

ลงเข้าข้างบ้านนางสาวพิม รุ่งดี ถึงบ้านครูรจนา  
กลุ่มไหม 

19,000.00 19,000.00 100 100% 

25 โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 13 จำนวน 3 จุด 93,000.00 93,000.00 100 100% 
26 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 10 จาก

โรงงานวุ้นเส้น ถึงบ้านนายสนั่น นิ่มนวล 
300,000.00 297,485.41 100 99.16% 

27 โครงการขอขยายไฟฟ้าแรงต่ำ เขตหมู่ที่ 1 สีบัว
ทอง ถึงบ้านนางรชตศร ศรีกวีรักษ์ หมู่ที่ 11  

170,000.00 167,003.55 100 98.28% 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 

    

28 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนใน
สังกัดพ้ืนที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

851,652.00 726,424.76 100 85.92% 

29 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

308,700.00 260,400.00 100 84.35% 

30 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 
 

462,000.00 327,600.00 100 70.90% 

31 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทองเลื่อน 562,800.00 533,400.00 100 94.77% 
32 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านเพชร 546,000.00 514,500.00 100 94.23% 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ดำเนินการ
จริง (บาท) 

33 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองจำนวน  

102,000.00 90,100.00 100 88.33% 

34 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

67,800.00 49,720.00 100 73.33% 

35 อุดหนุนโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ตามโครงการ
จัดหาครูสาขาวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน 

84,000.00 84,000.00 100 100% 

36 อุดหนุนโรงเรียนวัดทองเลื่อนโครงการจ้างครู
ปฐมวัย 

84,000.00 84,000.00 100 100% 

37 อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเพชรตามโครงการจ้าง
บุคลากรวิชาภาษาอังกฤษ 

96,000.00 96,000.00 100 100% 

38 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

30,000.00 19,075.00 100 63.58% 

39 อุดหนุนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  70,500.00 70,500.00 100 100% 
40 เบี้ยยังชีพผู้อายุ 9,367,600.0

0 
8,303,400.

00 
100 88.64% 

41 เบี้ยยังชีพความพิการ 2,544,000.0
0 

1,930,000.
00 

100 75.86% 

42 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000.00 93,500.00 100 93.50% 
43 โครงการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเมื่อ

เกิด   สาธารณภัย 
921,307.00 653,628.31 100 70.94% 

44 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสำคัญ 

40,000.00 6,750.00 100 16.87% 

45 อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 16,500.00 100 82.50% 

46 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 500,000.00 454,536.00 100 90.90% 
47 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 20,000.00 6,550.00 100 32.75% 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริม
ประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ 

    

48 
 

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 20,000.00 12,700.00 100 63.50% 

49 โครงการประเพณีลอยกระทง 50,000.00 16,100.00 100 32.2% 
50 โครงการวันรำลึกสดุดีวีรชนคนแสวงหา 100,000.00 150,000.00 100 150% 
51 

 
 

อุดหนุนการจัดงาน รัฐพิธีอำเภอแสวงหา 15,000.00 15,000.00 100 100% 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ดำเนินการ
จริง (บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     
52 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและฝึก

อาชีพของชุมชน 
30,000.00 

 
15,450.00 100 51.5% 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม     
53 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่น

ละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
20,000.00 

 
13,000.00 100 65% 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข     
54 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตำบลเพชรเมืองทอง (สปสช.) 
90,000.00 90,000.00 100 100% 

55 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธานพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอฯ 

70,000.00 70,000.00 
 

100 100% 

56 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

40,000.00 39,950.00 100 99.87% 

57 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 50,000.00 31,700.00 100 63.40% 
58 โครงการขยะต้นทาง 50,000.00 42,500.00 100 85% 
59 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการ

พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
200,000.00 160,000.00 100 80% 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหาร
เทศบาล และการบริหารกิจการบ้านเมือง 

    

60 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

100,000.00 35,510.00 100 35.51% 

61 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

50,000.00 8,575.00 100 17.15% 

62 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

20,000.00 7,400.00 100 37.00% 

63 โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล 20,000.00 3,790.00 100 18.95% 
64 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 10,000.00 9,540.00 100 95.40% 

รวม 
21,797,255 19,259,690

.03 
100 88.35% 
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ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

งบประมาณ ดำเนินการจริง 
(บาท) 

งบประมาณ 
ดำเนินการ

จริง (บาท) 
1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 46,100.00 45,600.00 100 98.91 
2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 

สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
17,000.00 17,000.00 

100 100.00 

3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 46,100.00 45,600.00 100 98.91 
4 จัดซื้อเครื่องตัดวัชพืช (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ

แข็ง) จำนวน 1 ชุด 
9,500.00 9,490.00 

100 99.89 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 46 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 19 โครงการ 

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 48 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 28 โครงการ 

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธี 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ 

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 8 โครงการ 

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ 

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ 
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1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมือง 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ 

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
1.2.1 เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการ

ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจำนวนครบถ้วนตามท่ีกำหนด 
1.2.2 เป้าหมายจำนวนหมู่บา้น จำนวนโรงเรียน จำนวนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดำเนินการตามโครงการ ครบ

ตามเปา้หมายที่กำหนดไว้ 
1.2.3 เป้าหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้

พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
1.2.4เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
1.2.5เป้าหมายด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนแห่งที่ดำเนินการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 
1.2.6เป้าหมายด้านสถานที่ดำเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 

2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับ
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 

3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมาย
และงบประมาณที่มีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได ้
2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 

2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 

3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 

4) เทศบาลตำบลควรพิจารณาตั ้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที ่จะต้อง
ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 


