




 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  โดยมีกองยุทธศาสตรและงบประมาณทําหนาท่ีรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน        

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      
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปน
วัตถุประสงค  ไดดังนี ้
  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
เมืองทับกวางท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ            
บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบลทับกวาง หรือสังคม
สวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เ พ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงาน          
ตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ 28  

ขอ ๒๘  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
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 ดังนี ้
  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
ประกอบดวย  คน 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 ดังนี ้
  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 ดังนี ้
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด           
จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน           
การทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบานนางทองสุข พงษพา ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 7      
(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 ดังนี ้
  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 มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  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  ไวดังนี ้
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและ           
         ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
    
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง จึงกําหนดพันธกิจหลักการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตรงตามเปาหมายท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพโดยวางแนวทางพันธกิจ 
หลักการพัฒนา ไวดังนี ้
 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
ท่ีด ี
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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 
 

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 2565 เทศบาลเมืองทับกวาง  ไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน         
(พ.ศ.2561 - 2565)  และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  -     
ฉบับท่ี 6 โดยใชแผนพัฒนาดังกลาวเปนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป          
ซ่ึงทุกสวนราชการไดบรรจุโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน 
โดยไดบรรจุโครงการพัฒนาท่ีมีเปาหมายดําเนินการในป 2565 ไวจํานวน 297 โครงการ  งบประมาณ  
508,997,957.00 บาท อนุมัติงบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ.2565 จํานวน 174  โครงการ งบประมาณ  
108,738,000.00  บาท  คิดเปนรอยละ 58.58  และสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ.2565      
ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 จํานวน 23 โครงการ รวมงบประมาณท่ีเบิกจาย จํานวน 
18,462,100.29  บาท  คิดเปนรอยละ 7.74 

ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561  -  2565) 

จําแนกยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการ 

ในแผนพัฒนา
ประจําป

งบประมาณ 
2565 

จํานวน
โครงการ 

ในงบประมาณ
ประจําป

งบประมาณ 
2565 

จํานวนโครงการ 

ดําเนินการ อยูระหวาง
ดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 

133 50 4 1.35 7 2.36 39 13.13 

2. ยุทธศาสตรพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจอยางมีคณุภาพ 

25 18 3 1.01 1 0.34 14 4.71 

3. ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

76 62 11 3.70 - 0.00 51 17.17 

4. ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข 
และบรหิารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

34 29 2 0.67 6 2.02 21 7.07 

5. ยุทธศาสตรพัฒนาเสรมิสราง 
ธรรมาภิบาลและการบรหิารจดัการ
บานเมืองท่ีด ี

29 15 3 1.01 1 0.34 11 3.70 

รวม 297 174 23 7.74 15 5.06 136 45.78 
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การเบิกจายงบประมาณ 

     เทศบาลเมืองทับกวาง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ  โดยไดมีการ
อนุมัติงบประมาณ  รวม  174  โครงการ เปนเงินจํานวน 108,738,000.00  บาท และดําเนินการกอหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  23  โครงการ เปนจํานวนเงิน 23,352,100.29 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตรไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 
ในแผน 

จํานวน
โครงการ 
ในเทศ
บัญญัติ 

จํานวน 

งบประมาณ 

ท่ีอนุมัติ 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีกอหน้ีผูกพัน 

การกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และสรางโครงขายคมนาคม 

133 50 44,303,800.00 4 3,285,328.69 

ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

25 18 32,669,500.00 3 13,855,500.00 

ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

76 62 16,831,700.00 11 5,436,017.00 

ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสาธารณสุข 

และบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

34 29 10,563,000.00 2 557,280.00 

ยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

29 15 4,370,000.00 3 217,974.60 

รวม 297 174 108,738,000.00 23 23,352,100.29 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองทับกวาง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 

ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟา 3,056,000.00 2,579,628.69 2,579,628.69 

 

 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

อุดหนุนขยายเขตประปา 1,500,000.00 121,700.00 121,700.00  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการร้ือถอนอาคาร 
โรงอาหารและหองน้ํา 

86,300.00 86,300.00 86,300.00 . 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางอาคาร
สํานักงานปฏบิัติงาน 

กองสวัสดิการสังคม 

2,450,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการตอเติมอาคาร
สํานักงาน บริเวณช้ัน 2 

ดานบน ฝายแผนที่ภาษี  
กองคลัง 

1,350,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยนันทพร  
ชุมชนหนาวัดเขามัน หมูที่ 9 

576,000.00 - - อยูระหวางงานพัสดุ
ดําเนินการ 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยหลังไรกัปตัน 
ชุมชนหนาวัดเขามัน 

หมูที่ 9 

500,000.00 498,500.00 498,500.00  

8. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน  
พรอมกอสรางระบายน้ํา คสล. 
ชนิดฝาเหล็ก บริเวณซอย 

ตรงขามหมูบานทัตติยา  
ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 9 

1,715,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางการปองกันการกัด
เซาะตล่ิงลําราง สาธารณะประโยชน 
บริเวณซอยบานนายประเสริฐ ศรีนิล  

ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูที่ 6 

660,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

10. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณเพชรไผทอง ซอย 2 

บานนางทองสุข ชฎาจิตร 
ชุมชนเพชรไผทอง หมูที่ 2 

186,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

11. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
บริเวณบานนางวาสนา 
จิรารัตน ชุมชนเพชรไผทอง  
หมูที่ 2 

230,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

12. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
บริเวณซอยบาน นายจาํลอง  
ดาษจันทึก ชุมชนคุมไผทอง  
หมูที่ 8 

345,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

13. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
บริเวณคุมไผทองซอย 10  

แยกขวา ชุมชนคุมไผทอง  
หมูที่ 8 

267,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

14. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
บริเวณเพชรไผทอง ซอย 4  

แยกขวา ชุมชนเพชรไผทอง  
หมูที่ 2 

240,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

15. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
บริเวณซอยนางสนม กงชัย  
ชุมชนเพชรไผทอง หมูที่ 2 

970,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

16. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล.
รูปตัวยู พรอมฝาตะแกรงเหล็ก  
บริเวณเพชรไผทอง ซอย 20 แยก 1  

ชุมชนเพชรไผทอง หมูที่ 2  

 

2,060,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยบานนายธวัช  
ราชจําเริญ ชุมชนหวัวังยาว  
หมูที่ 4 

295,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

18. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอ
ระบายน้าํและบอพัก คสล.  
บริเวณหลังซอยบานปาจินดา 
ชุมชนนิคมพัฒนา หมูที่ 9 

420,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

19. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางวางทอระบายน้าํ 
คสล. บริเวณถนนเทศบาล 4  

ชวงดานขางสนามไดรกอลฟ  
หมูที่ 9 

800,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

20. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3 

578,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

21. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณถนนซอย 3  

ชุมชนบานปาแดง หมูที่ 1  

343,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

22. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
ซอยเขารานอาหาร 
ครัวปาอวน ชุมชนบานไทย  
หมูที่ 3  

890,000.00 - - อยูระหวางพัสดุ
ดําเนินการ 

23. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
ซอยตรงขามโรงเรียนอนุบาล 

สมถวิล ชุมชนหวัเขาเกตุ หมูที่ 6 

 

1,860,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

24. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ชุมชนบานโปงพัฒนา  
หมูที่ 6 

1,270,000.00 - - อยูระหวางจัดซ้ือ 

จัดจาง 

25. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงกอสรางถนน คสล.  
ซอยบานนางรัตนา  
ซับมะฝอ ชุมชนบานไทย  
หมูที่ 3 

 

888,500.00 - - อยูระหวางพัสดุ
ดําเนินการ 
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

26. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน 

แอสฟลสติกคอนกรีต 

ชุมชนเกษตรสัมพันธ 
หมูที่ 10 

320,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

27. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
บริเวณส่ีแยกเขามัน  
ถนนเทศบาล 4  

ชุมชนบานเขามัน  หมูที่ 1,3,6 

1,500,000.00 - - อยูระหวางจัดซ้ือ 

จัดจาง 

28. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการติดต้ังสัญญาณ 

ไฟจราจร บริเวณส่ีแยก 

หนองปู 93 ชุมชนหนองปู 93  
หมูที่ 3,9 

1,500,000.00 - - อยูระหวางจัดซ้ือ 

จัดจาง 

29. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางทอ 

ลอดเหล่ียม คสล.  
บริเวณชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา  
หมูที่ 6 

420,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

30. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
ซอยตรงขามโรงเรียนอนุบาล 

สมถวิล ชุมชนหวัเขาเกตุพัฒนา  
หมูที่ 6 ซอย 1,2,3 

168,000.00 - - อยูระหวางพัสดุ
ดําเนินการ 

31. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการขยายผิวจราจร  
บริเวณส่ีแยกโรงเรียนนิคมทับกวาง
สงเคราะห 2 ติดกับถนน  
สบ.1003 ทั้งสองฝง  
ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6 

1,560,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

32. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณบานปามวง  
ชุมชนบานซับบอนพัฒนา  
หมูที่ 5 

145,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

33. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต  
พรอมตีเสนจราจร  
ซอยอําไพ เกือ้มิตร (ชวงที่ 2)  

ชุมชนเกษตรสัมพันธ หมูที ่10 

 

115,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

34. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ซอยหมูบานเพชรน้ําหนึ่ง  
ชุมชนหนองบัวบาน หมูที ่6 

650,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

35. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการวางทอระบายน้ํา  
ชุมชนบานเขามัน บริเวณหนาบาน  
สท.ประพัฒน เผ่ือนจันทึก  หมูที่ 1 
 

60,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

36. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน  
ซอยขางอูโจ แอนด เจ เซอรวิส  
บริเวณชุมชนบานโปงพัฒนา  
หมูที่ 6 

1,550,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

37 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ถนนเทศบาล 6 ชุมชนบานไทย  
หมูที่ 3 

920,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

38. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

ปรับปรุงถนนซอยทองทวี   
ชุมชนหนองปู93  หมูที่  3 

 

390,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

39. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

ปรับปรุงถนน  บริเวณซอยหมูบาน 

ออมเงิน (ซอย 1)   
ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา  หมูที่ 6 

200,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

40. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

ปรับปรุงถนน  บริเวณซอยหมูบาน 

ออมเงิน (ซอย 2)   
ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา  หมูที่ 6 

370,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

41. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

ปรับปรุงถนน  บริเวณซอยอาํภารวมใจ  
ชุมชนหนองปู 93  หมูที่  3 

1,450,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

42. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

ปรับปรุงถนน  บริเวณถนนเทศบาล 4  
ซอย 4  ชุมชนบานเขามัน  หมูที่ 1 

1,340,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

43. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

 

ปรับปรุงถนน  บริเวณถนนเทศบาล 5  
ซอย 11  ชุมชนเฟองฟา หมูที่ 9 

645,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

44. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

 

ปรับปรุงถนน  บริเวณถนนเทศบาล 5  
ซอย 16  (เช่ือมถนนเทศบาล 6)   
ชุมชนบานไทย  หมูที่  3 

1,915,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

45. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

 

ปรับปรุงถนน  บริเวณถนนเทศบาล 5  
ซอย 6  ชุมชนเฟองฟา  หมูที ่9 

445,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

46. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

 

ปรับปรุงถนน  บริเวณถนนเทศบาล 5  
ซอย 8  ชุมชนเฟองฟา  หมูที ่9 

415,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

47. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

 

ปรับปรุงถนน  บริเวณถนนเทศบาล 5  
ซอย 9  ชุมชนเฟองฟา  หมูที ่9 

750,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

48. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

 

ปรับปรุงถนนบริเวณชุมชนดินสอพอง
หมูที่  7 

900,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

49. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

 

ปรับปรุงถนนบริเวณซอยขางโรงเรียน
บานหนองผักบุง  ชุมชนหนองผักบุง  
หมูที่  7 

650,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่

50. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และโครงขายคมนาคม 

 

ปรับปรุงถนนพรอมกอสราง 
รางระบายน้ํา  บริเวณขางวัดวาลุการาม
ถึงส่ีแยกบานโคก  ชุมชนหนองผักบุง  
ชุมชนบานโคกพัฒนา  หมูที่  7 

 

2,490,000.00 - - ตรวจสอบพื้นที ่
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ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ 

 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการชวยเหลือประชาชน 

ที่เดือดรอน ในเขตเทศบาล 

400,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

2. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการฝกอาชีพใหแกประชาชนใน
เขตเทศบาล 

100,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

3. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา 
ดูงานของคณะกรรมการชุมชน 

1,200,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

4. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ 1,200,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

5. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ 

กลุมสตรีแมบาน 

100,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

6. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 50,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุคนพิการ 
และคนดอยโอกาสในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง 

50,000.00 - - ดําเนินการแตไมใช
งบประมาณ 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการสานสัมพันธครอบครัว 50,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

และเยาวชน 

400,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ 5,558,400.00 - 2,306,800.00  
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 21,486,000.00 - 9,407,200.00  

13. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 132,000.00 - 51,500.00  

14. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 

ของเทศบาลทับกวาง 
500,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน
สํานักงานเทศบาลเมือง 
ทับกวาง 

100,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติดในชุมชน 

500,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 

ในสังกัดและพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองทับกวาง 

100,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

18. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คน สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

 

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 723,100.00 2,090,000.00 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตและภูมิปญญาทองถิ่น 

 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการฝกอบรมและเขาคาย 

พักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

เมืองทับกวางและโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

94,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการเกษตรกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1  

(สมุหพรอม) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการเกษตรกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการครูภูมิปญญาทองถิ่น 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1  

(สมุหพรอม) 

8,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการครูภูมิปญญาทองถิ่น 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

5,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการคายภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1  

(สมุหพรอม) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการลูกเสือ เนตรนารีนอย 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองทับกวาง 

20,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการประชุมผูปกครองเด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองทับกวาง 

4,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการกิจกรรมวันภาษาไทย
แหงชาติ  โรงเรียนเทศบาล 

ทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

6,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการกิจกรรมวันภาษาไทย
แหงชาติ  โรงเรียนเทศบาล 

ทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 

6,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา
เจาอยูหวั ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองทับกวาง 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา
เจาอยูหวั ของโรงเรียนเทศบาล 

ทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา
เจาอยูหวั ของโรงเรียนเทศบาล 

ทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองทับกวาง 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองทับกวาง 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

18. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

19. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

20. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการธนาคารขยะครบวงจร 
ของเทศบาลทับกวาง 1  

(สมุหพรอม) 

5,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

21. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการธนาคารขยะครบวงจร 
ของเทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

5,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

22. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
ชุมชน และผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1  

(สมุหพรอม) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

23. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการปลูกพืชผักสวนครัว  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง 

4,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

24. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการปจฉิมนิเทศ 40,000.00   - ยังไมไดดําเนินการ 

25. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการเปดโลกการเรียนรู 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

 (สมุหพรอม) 

30,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

26. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการเปดโลกการเรียนรู 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

30,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

27. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการเปดโลกงานวิชาการ
ปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 

25,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

28. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา
พนักงานครูเทศบาล บุคลากร  
ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองทับกวาง 

300,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

29 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการภูมิปญญาทองถิ่น  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง 

8,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

30. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

ในโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม) 

8,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

31. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

ในโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต) 

8,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

32. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการวันวิทยาศาสตร  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

33 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการวันวิทยาศาสตร  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

34. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการวันไหวครู  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม) 

5,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

35. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการวันไหวครู  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

5,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

36. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมคุณธรรม-

จริยธรรม ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

37. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสายใยรักครอบครัว  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

38. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

39. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

40. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม) 

1,415,900.00 397,437.00 397,437.00  

41. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต) 

3,488,200.00 1,374,690.00 1,374,690.00  

42. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเลต 

205,400.00 101,100.00 101,100.00  

43. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย 

การบริหารสถานศึกษาของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ 

957,000.00 306,810.00 306,810.00  

44. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการคายภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

10,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

45. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง 

100,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

46. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม 100,000.00 99,680.00 99,680.00  

47. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการประเพณีลอยกระทง 500,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 
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 ลําดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

48. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการบรรพชาสามเณร 
ภาคฤดูรอน 

500,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

49. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการรดน้ําขอพรผูสูงอาย ุ 500,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

50. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการประเพณีตักบาตรดอกไม 50,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

51. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการอาหารกลางวัน นกัเรียน
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวาง
สงเคราะห 1 

1,797,600.00 861,000.00 861,000.00  

52. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการอาหารกลางวัน นกัเรียน
โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 2 

709,800.00 312,900.00 312,900.00  

53. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการอาหารกลางวัน นกัเรียน
โรงเรียนบานซับบอน 

340,200.00 138,600.00 138,600.00  

54. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการอาหารกลางวัน นกัเรียน
โรงเรียนบานหนองผักบุง 

1,008,000.00 483,000.00 483,000.00  

55. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการอาหารกลางวัน นกัเรียน
โรงเรียนวัดปาไผ 

1,486,800.00 722,400.00 722,400.00  

56. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการอาหารกลางวัน นกัเรียน 
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 

1,327,200.00 638,400.00 638,400.00  
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

57. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ 

สูการยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน ของโรงเรียน 

ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 

237,400.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

58. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงคแบบ สปช 201/26 
ของโรงเรียนนิคมทับกวาง
สงเคราะห 2 

201,800.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

59. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการปรับปรุงอาคาร 
แหลงเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน โรงเรียนบานซับบอน 

99,700.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

60. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน 

ของ โรงเรียนบานหนองผักบุง 
140,500.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

61. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดทําเสาธงโรงเรียน 

ของโรงเรียนวัดปาไผ 
201,800.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

62. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 
โรงเรียน  ของโรงเรียนอนุบาล  

ทับกวาง 

198,400.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการการมีสวนรวมในการ 
อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

10,000.00   ยังไมไดดําเนินการ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการรณรงครักษา 
ความสะอาด 

10,000.00   ยังไมไดดําเนินการ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการรณรงคคัดแยกขยะ 50,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการอาหารสะอาด  
รสชาติอรอย 

15,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการตรวจสารปนเปอน 

ในอาหาร 
10,000.00   ยังไมไดดําเนินการ 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการอบรมความรูและ 

ทัศนศึกษาดูงานดานสุขาภิบาล
อาหาร 

125,000.00   ยังไมไดดําเนินการ 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการลดการปลอยกาซ 

เรือนกระจกของเทศบาล 

เมืองทับกวาง 

34,000.00   ยังไมไดดําเนินการ 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก (อถล.) 

80,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 80,000.00   ยังไมไดดําเนินการ 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการสํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลแหลงทรัพยากร 
และโบราณคดีในเขตเทศบาล 

เมืองทับกวาง 

20,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง 

50,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการปองกันปญหา 
โรคไขเลือดออกและโรคไข
ปวดขอยุงลาย 

80,000.00 37,280.00 37,280.00  

13. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการรณรงคปองกันและ 

แกไขปญหาโรคติดตอ 

30,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการพัฒนางานาธารณสุข
มูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสา
พัฒนาสุขภาพชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

3,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการรณรงคปองกันโรค 

ขาดสารไอโอดีน 

3,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการปองกันโรคระบาด
สัตว 

30,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการรณรงคควบคุมและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

60,000.00 - - อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

18. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบยีนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟาฯ
กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 

56,000.00 27,720.00 27,720.00 

 

(คร้ังที่ 1) 

19. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาฯกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

280,000.00 - - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

20. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางสถานที่พกัพิง
สุนัขและแมว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ 

พระเจานองนางเธอ เจาฟาฯ 

กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 

3,121,000.00 - - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

21. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการจัดซ้ืออาหาร
สําเร็จรูปสําหรับเล้ียงสุนัข/
แมวจรจัด 

1,250,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

22. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

640,000.00 - - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

23. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

เงินอุดหนุนการดําเนินงาน
โครงการบูรณา
การงบประมาณในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

200,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 
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ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

24. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

เงินอุดหนุนการดําเนินงานโครงการ
สนับสนุนการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดเพื่อสรางความ
เขมแข็งในระดับหมูบาน/ชุมชน 
ตําบลทับกวาง 

520,000.00 520,000.00 520,000.00  

25. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

เงินอุดหนุนการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดของ
ชุมชน 

469,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

26. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการรณรงคปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด 

70,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

27. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการรวมพลังชุมชนเขมแข็ง
เอาชนะยาเสพติด 

70,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

28. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางอาคารจอด
รถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดลอม 

1,800,000.00 - - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

29. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

 

โครงการกอสรางที่ลางรถ 

บรรทุกขยะ 

400,000.00 - - อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

โครงการใหความรูแกประชาชน
ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

50,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

โครงการรณรงคการปลูกฝง 
จิตสาธารณะเพื่อตอตานการทุจริต 

40,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาล 

700,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมพนักงานและลูกจาง 

100,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

โครงการจัดงานวันเทศบาล 50,000.00 - - อยูระหวางดําเนินการ 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

โครงการงานวันรัฐพิธ ี 1,000,000.00 20,500.00 20,500.00  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
เนื่องในวันสําคัญของไทยและ
ประเพณีวัฒนธรรม  
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00  

8. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

โครงการขับขี่ปลอดภยัสวมหมวก
นิรภัย 100% 

100,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 
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 ลําดับ
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ  งบตามขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย หมายเหตุ 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

โครงการฝกซอมแผนปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

150,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ 
อปพร. 

200,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

คาซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

 (สมุหพรอม) 

150,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

คาซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

150,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

ติดต้ังระบบคอมพิวเตอรที่ใช
สําหรับการบริการดาน 

งานทะเบียนราษฎร 

1,100,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

คาใชจายสําหนับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น 

30,0000.00 147,474.60 147,474.60  

15. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

 

โครงการขยายระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

230,000.00 - - ยังไมไดดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 
 

 



สวนท่ี  4 

สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

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

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

 ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 

   1)  จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน      จํานวน  133   โครงการ 

   2) จํานวนโครงการในงบประมาณรายจายประจําป   จํานวน    50   โครงการ 

   3)  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน      4   โครงการ 

   4)  จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ   จํานวน      7   โครงการ 

   5)  จํานวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการ   จํานวน    39   โครงการ 

    

 ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคน สังคม เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ 

   1)  จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน      จํานวน    25   โครงการ 

   2) จํานวนโครงการในงบประมาณรายจายประจําป   จํานวน    18   โครงการ 

   3)  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน      3   โครงการ 

   4)  จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ   จํานวน      1   โครงการ 

   5)  จํานวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการ   จํานวน    14   โครงการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณี   
                     และภูมิปญญาทองถิ่น 

   1)  จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน      จํานวน    76   โครงการ 

   2) จํานวนโครงการในงบประมาณรายจายประจําป   จํานวน    62   โครงการ 

   3)  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน    11   โครงการ 

   4)  จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ   จํานวน     -     โครงการ 
   5)  จํานวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการ   จํานวน    51   โครงการ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
            และส่ิงแวดลอม 

   1)  จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน      จํานวน    34   โครงการ 

   2) จํานวนโครงการในงบประมาณรายจายประจําป   จํานวน    29   โครงการ 

   3)  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน      2   โครงการ 

   4)  จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ   จํานวน      6   โครงการ 

   5)  จํานวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการ   จํานวน    21   โครงการ 
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 ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
      บานเมืองท่ีดี 
   1)  จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน      จํานวน   29    โครงการ 

   2) จํานวนโครงการในงบประมาณรายจายประจําป   จํานวน    15   โครงการ 

   3)  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน     3    โครงการ 

   4)  จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ   จํานวน      1   โครงการ 

   5)  จํานวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการ   จํานวน    11   โครงการ 
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