
๓๘ 
 

 ส่วนที่  ๔  
 
 
 
 

 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตาม
และประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผล
ของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  
แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63  ถึง กันยายน ๒๕๖4)  คือการประเมินผล
ในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  
ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



๓๙ 
 

  
แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา 
ตำบลบ้านใหม่ 

✓  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

✓  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
บ้านใหม่ 

✓  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
ตำบลบ้านใหม่ 

✓  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น 
และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

๒  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
๒.๑  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ มาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

✓  

๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตำบล            
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศน์  และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตำบลที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

๒.๖  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ✓  
๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

 
 



๔๐ 
 
 
 
แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 
และสิ้นสุดโครงการ  เดือน กันยายน  ๒๕๖4 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  ปีงบประมาณ 2564 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๑ 
 

รายงานยุทธศาสตร์อปท. ปี 2564 
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ปี ๒๕61 – ๒๕65 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ปี 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปี ๒๕61 – ๒๕65 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
ปี ๒๕61 – ๒๕65 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี ๒๕61 – ๒๕65 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสังคม ปี ๒๕61 – ๒๕65 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา การสานต่อแนวทางพระราชดำริ ปี ๒๕61 – ๒๕65 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการเกษตร ปี ๒561 – ๒๕65 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕61 – ๒๕65 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การสาธารณสุข ปี ๒๕61 – ๒๕65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 ) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี 2564 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
๑.  ยุทธศาสตร์
พัฒนาการท่องเท่ียว   
ศาสนาวัฒนธรรม  
ประเพณีและกีฬา 

 
19 

 
11 

 
20 

 
6 

 
19 

 
9 

 
12 

 
1 

๒. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

 
12 

 
8 

 
19 

 
13 

 
17 

 
10 

 
14 

 
13 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
6 

 
4 

 
6 

 
6 

 
6 

 
4 

 
7 

 
5 

4.  ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

 
3 

 
- 

 
4 

 
3 

 
3 

 
1 

 
5 

 
- 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 
24 

 
- 

 
66 

 
1 

 
35 

 
18 

 
39 

 
27 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม   

23 7 33 13 22 12 17 6 

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการสาน
ต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

 
2 

 
1 

 
5 

 
2 

 
2 

 
- 

 
3 

 
- 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตร 

6 2 6 3 6 3 6 2 

9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการศึกษา 

9 8 16 12 9 7 15 9 

10. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ 
สาธารณสุข 

 
5 

 
2 

 
52 

 
3 

 
5 

 
3 

 
17 

 
2 

11. ครุภัณฑ์ 27 10 62 22 30 15 35 35 
รวมทั้งสิ้น 136 53 289 84 154 82 170 100 

คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

 
38.97 

 
29.07 

 
53.25 

 
58.83 

 
 



๔๓ 
 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมี  
กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยเริ่มตั้งแต่  เดือน 
ตุลาคม  ๒๕63 – กันยายน  ๒๕๖4 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
     

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิน่ 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว   
ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 

12 1 8.34 

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

14 13 92.86 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

7 5 66.67 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

5 - - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 39 27 69.23 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   17 6 35.30 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

3 - - 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร 6 2 33.34 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 15 9 60 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ 
สาธารณสุข 

17 2 11.77 

11. ครุภัณฑ์ 35 35 100 
รวม 170 100 58.83 

 
 
 
 
 

 



๔๔ 
 

 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่  เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  และ
การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)     
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้ างต้นและเอกสารคำอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพื่อ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)  โดยได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผน ตามแบบประเมินคุณภาพของ
แผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



๔๕ 
 

การประเมินคุณภาพของแผน 
ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธะกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  หน้า ๒๑) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  ภายใน 90  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล 
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๖ 
 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ปี)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. 
๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ส่วนที่  ๕ 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน
ฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  
เพ่ือให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่ง
เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม   ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการ
ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖3 – กันยายน  ๒๕๖4) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  
จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ใน
ระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบ  e-plan  ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้   
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 (www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

http://www.dla.go.th/


๔๘ 
 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่   

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
๑.  ยุทธศาสตร์
พัฒนาการท่องเท่ียว   
ศาสนาวัฒนธรรม  
ประเพณีและกีฬา 

19 2,306,000 20 2,676,000 19 2,306,000 

 
 

20 

 
 

2,682,000.00 

๒. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

12 26,930,000 19 33,686,300 25 30,730,000 

 

 
22 

 
 

32,981,640.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย       
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

6 470,000 6 470,000 6 470,000 
 

0 
 

0 

4.  ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3 1,200,000 4 1,400,000 3 1,200,000 
 

9 
 

1,720,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

24 28,462,600 66 111,847,011 53 44,477,400 
 

33 
 

12,471,000.00 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม   

23 20,626,200 33 24,950,600 22 20,671,200 
39 24,910,600.00 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการสานต่อ
แนวทางพระราชดำริ 

2 1,050,000 5 307,350 2 50,000 
 

1 
 

50,000.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตร 

6 450,000 6 450,000 8 450,000 
6 450,000.00 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 

9 258,000 16 333,000 15 258,000 
15 357,000.00 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สาธารณสุข 

5 1,966,615 52 3,307,087 6 1,966,615 
5 1,966,615.00 

11. ครุภัณฑ์ 27 4,318,950 62 7,050,200 90 13,053,500 - - 

รวม 136 93,044,365 289 186,477,548 249 115,632,715 150 77,588,855.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
    ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง) 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1 

พัฒนา
ท่องเที่ยว 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  กีฬา 

โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

200,000 กองการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทย วันลอยกระทง
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ขบวนแห่กระทง/
ประกวดกระทง
ชุมชน/ประกวดนาง
นพมาศ 

2 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดการ
เลือกตั้ง 

382,487.80 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี/
สมาชิกสภาเทศบาล 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการจัดการ
เลือกตั้ง 

3 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชนิ ี

17,801 สำนักปลัด 

เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เก่ียวกับ วันเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชนิ ี

จัดสถานที่ให้
ประชาชนได้ร่วมลง
นามถวายพระพรฯ 

4 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบ
ศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหาราช
บรมนาถบพิตร 

87,058 สำนักปลัด 

เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เก่ียวกับ วันเฉลิมพระ
เกียรติพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ 

จัดทำซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ และป้ายไว
นิลเฉลิมพระเกียรติ 

5 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 10 

7,211 สำนักปลัด 

เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เก่ียวกับ วันเฉลิมพระ
เกียรติพระบาท 
สมเด็จพระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 

จัดสถานที่ให้
ประชาชนได้ร่วมลง
นามถวายพระพรฯ 

6 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตต์ 
พระบรมราชนิีนาถ 
พระบรมชนนี พนั
ปีหลวง 

38,114 สำนักปลัด 

เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เก่ียวกับ วันเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตต์ 
พระบรมราชนิีนาถ 
พระบรมชนนี พนัปี
หลวง 

จัดทำซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ และป้ายไว
นิลเฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 
 



๕๐ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

7 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
จัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566-2570) 

12,630 สำนักปลัด 

เพื่อให้จัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 

จัดกิจกรรมประชุม
ประชาคม 21 
ชุมชนในตำบลบ้าน
ใหม่ 

8 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เสริมสร้างความรู้ 
กฎหมายในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
ข้าราชการฝา่ย
การเมืองและ
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบล
บ้านใหม ่

9,070 สำนักปลัด 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ให้กับข้าราชการฝ่าย
การเมือง 

มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

9 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมของ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง 
และบุคลากร
สังกัด ทต.บา้น
ใหม่ 

32,819 สำนักปลัด 

เพื่ออบรมเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ใน
การทำงานให้กับคณะ
ผู้บริหาร และพนักงาน 
เทศบาลตำบลบา้น
ใหม่ 

เพื่อให้มีความรู้ และ
มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการทำงานมากข้ึน 

10 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย 

35,205 สำนักปลัด 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมายแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาลตำบลบา้น
ใหม่ 

มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายมากข้ึน 

11 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอาหาร
กลางวันศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

506,080 
กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน) 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บ้านใหม่ 
ได้รับอาหารกลางวันที่
ดีมีคุณภาพ 

นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ทต.บ้านใหม ่



๕๑ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

12 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ประชาสัมพนัธ์
และจัดเก็บภาษ ี
เคลื่อนที่ 

50,000 กองคลัง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ด้านภาษีต่าง ๆ ของ
เทศบาล และการ
จัดเก็บภาษีในพืน้ที ่

จัดเก็บภาษีไดท้ั่วถึง 
และครบถ้วน 

13 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

1,911,560 
กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน) 

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ได้รับอาหารกลางวันที่
ดีมีคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จำนวน 
6  โรงเรียน 

14 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอุดหนุน
สำหรับการ
ดำเนินงานตาม 
แนวทางโครง 
การพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
12  หมู่บ้าน 

240,000 กองสาธารณสุข 
เพื่อให้การอุดหนุน 
ด้านสาธารณสุข 
12 หมู่บ้าน 

ได้รับบริการดา้น 
สาธารณสุข 

15 
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ป้องกันเด็กจมน้ำ 19,450 
งานป้องกันฯ/ 

สำนักปลัดเทศบาล 

เพื่อให้ความรู้และแนว
ทางการป้องกนัการ
จมน้ำของเด็กและ
ประชาชนทั่วไป 

เด็ก, เยาวชน และ
ประชาชนตำบล 
บ้านใหม ่

16 
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชว่ง
เทศกาลต่าง ๆ 

26,040 
งานป้องกันฯ/ 

สำนักปลัดเทศบาล 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
เดินทาง และเป็นจุด
ป้องปรามผู้ขบัขี่เมา
สุรา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย 
ในช่วงเทศกาลฯ 

17 
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น 

59,310 
งานป้องกันฯ/ 

สำนักปลัดเทศบาล 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

12  หมู่บ้าน 
5  โรงเรียน 

18 
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

โครงการฝึกวินัย
วินัยจราจร 

44,260 
งานป้องกันฯ/ 

สำนักปลัดเทศบาล 

เพื่อจัดการอบรมวินัย
จราจร ให้กับนักเรียน
ในเขต ทต.บ้านใหม ่

นักเรียน 2 โรงเรียน 

19 
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

38,003.60 
งานป้องกันฯ/ 

สำนักปลัดเทศบาล 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่งาน
ป้องกัน และ อปพร. 

เจ้าหน้าที่งานป้องกัน
และ อปพร. 



๕๒ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

19 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บ้านใหม ่

259,000 กองช่าง 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารที่
เหมาะสมกับการดูแล
เด็กฯ 

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
จราจรแอสฟัล 
ติกคอนกรีต  
หมู่  2 

336,700 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไป – 
มาสะดวกมาขึ้น 

ขนาดกว้าง 4.5 ม. 
ระยะทาง 245 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 
1102.50 ตรม. 
บริเวณหมู่บ้าน
ปรางค์ทอง ซอย 15 
ซอย 16 ม.2 

21 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายนำ้ 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 

356,500 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน 

ขนาดเส้นผ่า 0.60 
ม. ระยะทาง 76 ม. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 8 
บ่อ บริเวณแยกศาล
ตาปู่ ถึงบ้านเลขที่ 
69 ม.2 

22 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ 3 

130,000 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน 

กว้าง 4.5 ม. 
ระยะทาง 55 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 
247.50 ตรม. 
บริเวณหน้าวัดศรีษะ
สิบ(ซอยบา้นคุณ
กระแต) ม.3 

23 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
แอสฟัลติกคอน 
กรีต หมู่ 4 

233,200 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไป – 
มาสะดวกมาขึ้น 

กว้าง 5 ม. หนา 
0.05 ม. ระยะทาง 
150 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 750 
ตร.ม. บริเวณข้างวัด
ถึงศาลา
เอนกประสงค์หน้า
วัดมะขามเฒ่า ม.4 

 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

24 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการเสริมผิว
แอสฟัลติกคอน 
กรีต หมู่ 4 

233,200 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไป – 
มาสะดวกมาขึ้น 

กว้าง 5 ม. หนา 
0.05 ม. ระยะทาง 
150 ม. หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 
750 ตร.ม. บริเวณ
ข้างวัดถึงศาลา
เอนกประสงค์หน้า
วัดมะขามเฒ่า ม.4 

26 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายนำ้ 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 5 

691,900 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.60 ม. 
ระยะทาง 166 ม. 
พร้อมบ่อพัก 15 
บ่อ บริเวณซอยข้าง
ตลาดมะขามเฒ่า
เชื่อมบ่อพักเดิม
ถนนมุขมนตรี ม.5 

27 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายนำ้
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 8 

927,300 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.60 ม. 
ระยะทางไมน่้อย
กว่า 214 ม. พร้อม
บ่อพัก 19 บ่อ 
พร้อมคืนสภาพผิว
จราจรด้วย คสล. 
บริเวณศาลตาปู่ 
เชื่อมท่อระบายนำ้
เดิมถึงแยกหลังวัด
หงษ์ ม.8 

28 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการเสริมผิว
จราจรแอสฟัล 
ติกคอนกรีต พร้อม
วางท่อระบายนำ้ 
คสล. หมู่ 9 

1,996,800 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไป – 
มาสะดวกมาขึ้น 

ขนาดกว้าง 3 ม. 
ระยะทาง 375 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,125 ตร.ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาด ศก. 
0.60 ม. ระยะทาง 
375 ม. พร้อมบ่อ
พัก 37 บ่อ บริเวณ
ซอยร่วมใจพัฒนา
(ร้านขายของเก่า) 
จากสามแยกหลัง
บ้านเลขท่ี 698 ถึง 
สามแยกหนา้
บ้านเลขท่ี 694 ม.9 



๕๔ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

29 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายนำ้ 
คสล. หมู่ 11 

1,253,000 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.60 ม. 
ระยะทาง 425 ม. 
พร้อมบ่อพัก 40 บ่อ 
บริเวณสามแยกเชื่อม
ท่อเดิม(ร.ร.ยางน้อย) 
ถึงหน้าบา้นลงุเจียม 
ม. 11 

30 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อ ระบายนำ้ 
คสล. หมู่ 10 

100,400 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.40 ม. 
พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ 
ระยะทางรวมไม่น้อย
กว่า 31 ม. บริเวณ
ซอยวัดหงษ์ บ้านคุณ
หล่อ รวมใหม่  ม.10 

31 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อ ระบายนำ้ 
คสล. หมู่ 2 

357,000 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.60 ม. 
ระยะทาง 69 ม. 
พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ 
บริเวณหลัง รพ.สต.
บ้านใหม่  ม.2 

32 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายนำ้ 
คสล. หมู่ 3 

168,500 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.40 ม. 
ระยะทาง 50 ม. 
พร้อมบ่อพัก5 บ่อ 
บริเวณบ้านเลขที่ 
66 ถึงรางระบายน้ำ
เดิม ม.3 

33 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายนำ้ 
คสล. หมู่ 5 

517,800 กองช่าง 
เพื่อระบายนำ้ภายใน
เทศบาลตำบลบา้น
ใหม่ 

ขนาด ศก.0.80 ม. 
ระยะทาง 131 ม. 
พร้อมบ่อพัก 13 
บ่อ บริเวณภายใน
สำนักงานเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่ ม.5 

34 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายนำ้ 
คสล. หมู่ 6 

579,100 กองช่าง 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน
  

ขนาด ศก. 0.60 
เมตร ระยะทาง 
120 เมตรพร้อมบ่อ
พัก 12 บ่อ บริเวณ
ซอยบุญพารวย (ตรง
ข้ามศูนย์คนตาบอด) 
ม.6 
 
 



๕๕ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

35 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ 3 

187,500 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไป – 
มาสะดวกมาขึ้น 

ขนาดกว้าง 3 ม. 
ระยะทาง 114 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 
342 ตร.ม. บริเวณ
สะพานข้ามลำตะคอ
งต่อของเดิม ม.1 

36 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายนำ้ 
คสล. หมู่ 12 

731,000 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน 

ขนาดกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง98 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 475 ตร.ม. 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ ขนาด ศก. 0.60 
ม.  ระยะทาง 89 ม. 
พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ 
บริเวณซอยร้านเนื้อ
ย่างโอเค ถึงโรง
น้ำปลา ม.12 

37 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
วางท่อระบายนำ้ 
คสล. พร้อมเสริม
ผิวถนน คสล.  
หมู่ 7 

607,400 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.60 ม.
ระยะทาง 129 ม. 
พร้อมบ่อพัก 12 บ่อ 
บริเวณบ้านโนนอุดม 
ม. 7 

38 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายนำ้ 
คสล. หมู่ 1 

164,057 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.60 ม. 
ระยะทาง 39 ม. 
พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ 
บริเวณหน้าบา้นนาย
ช่างไสว ถึงบ้านนาย
สมพงษ์ ม.1 

39 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
วางท่อระบายนำ้ 
คสล. หมู่ 2 

469,500 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.40 
เมตร ระยะทาง 
175 เมตรพร้อมบ่อ
พัก คสล. 17 บ่อ 
บริเวณซอยหลังศาล
ตาปู่ หมู่ที่ 2   

 
 
 
 



๕๖ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

40 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการขยาย
ไหล่ทาง หมู่ 4 

179,100 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไป – 
มาสะดวกมาขึ้น 

พื้นที่ประมาณ 400 
ตร.ม. บริเวณทาง
แยกโรงเรียนมะขาม
เฒ่า ม.4 

41 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการติดป้าย 
ซอย หมู่ 5 

160,000 กองช่าง เพื่อบอกเส้นทาง 
บริเวณหมู่บ้านร่มฟา้
คุรุสภา และหมู่บา้น
คุรุสภา ม.5 

42 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงฝาปิด
รางระบายนำ้ 
คสล. หมู่ 12 

409,000 กองช่าง 
เพื่อซ่อมแซมฝาปิด
รางระบายนำ้ที่ชำรุด 

ขนาด  0.80 ม. 
ระยะทาง 148 ม. 
บริเวณหลังบริเวณ
หลังวัดมะขามเฒา่ 
ม.12 

43 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงโรงผลิต
น้ำประปา หมู่ 
2 และหมู่ 4 

250,000 กองช่าง 

เพื่อให้โรงผลิต
น้ำประปาใช้งานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ
มากข้ึน 

ปรับปรุงโรงผลิต
น้ำประปา บริเวณ  
ม.2, ม.4 

44 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
ลานสินคา้ชุมชน 
ต.บ้านใหม ่

498,000 กองช่าง 
เพื่อปรับปรุงอาคาร
ลานสินคา้ชุมชนให้ใช้
งานได้ดีขึ้น 

ขนาดกว้าง 18 
เมตร ยาว 36 เมตร 
(โดยรอบอาคาร) 
บริเวณลานสินคา้
ชุมชนตำบลบา้นใหม ่

45 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการวางท่อ
เมนประปา ม.5 

75,000 กองช่าง 
เพื่อให้ประชานมี
น้ำประปาใช้ไดท้ั่วถึง
มากข้ึน 

ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 
113 ท่อน 
ระยะทาง 451 ม. 
บริเวณซอยมะลิซ้อน 
ม.5 

46 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. 
หมู่ 5 

410,000 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.60 ม. 
ระยะทาง 81 ม. 
พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ 
บริเวณซอยบ้านสุ
เทพ นิตย์ใหม่ ม.5 

57 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการติดตั้ง
เครื่องกระจาย
เสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้
สาย (โซนที่ 2) 

400,400 กองช่าง 

เพื่อให้การ
ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารได้อย่างทัง่ถึง
มากข้ึน 

เครื่องกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติ
แบบไร้สาย 

 
 



๕๗ 
 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

58 
ด้านการพฒันา
สังคม 

โครงการ
ทบทวนบทบาท
หน้าที่
คณะกรรมการ
พัฒนาสตร ี

11,920 สำนักปลัด 
เพื่อให้คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีได้รู้
บทบาทหนา้ที ่

จัดอบรม
คณะกรรมการ
พัฒนาสตร ี

59 
ด้านการพฒันา
สังคม 

โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
คนพิการ 
ผู้สูงอายุ และ 
ประชาชนทั่วไป 

25,149 สำนักปลัด 

- เพือ่ให้ประชาชนมี
ความรู้ และทักษะใน
การประกอบอาชีพ 
- เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
สร้างงาน สรา้งรายได้
ให้กับประชาชนและ
กลุ่มเป้าหมาย 

จัดอบรม ฝึกอาชีพ 
ให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน
และคนพิการ ฯลฯ 

60 
ด้านการพฒันา
สังคม 

โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ การยุติ
ความรุนแรงใน 
ครอบครัว 

3,725 สำนักปลัด 

เพื่อเป็นการยุติความ
รุนแรงต่อครอบครัว
เพื่อกระตุ้นให้เห็น 
ความสำคัญและ
ผลเสียของการใช้
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

จัดฝึกอบรบให้
ความรู้เรื่องความ
รุนแรงในครอบครัว 

61 
ด้านการพฒันา
สังคม 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

18,675 สำนักปลัด 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ตำบลบ้านใหม่ 

ฝึกอบรม และ
รณรงค์การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

62 
ด้านการพฒันา
สังคม 

โครงการสืบสาน 
ประเพณีถวาย
เทียนและแห่
เทียนพรรษา 

13,385 สำนักปลัด 
เพื่อให้เป็นการสืบ
สานประเพณีถวาย
เทียนพรรษา 

ถวายเทียนพรรษาให้
วัดในเขตพื้นที่ ต.
บ้านใหม ่

63 ด้านเกษตรอินทรีย ์
โครงการ
ส่งเสริมการใช้
ข้าวพันธุ์ด ี

72,490 สำนักปลัด 
ส่งเสริมเกษตรกรมี
ข้าวพันธุ์ดีใช ้

จัดส่งเสริมการใช้ข้าว
พันธ์ดีให้เกษตรกร 

64 ด้านเกษตรอินทรีย ์

โครงการ
ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ (เพิ่มพืน้ที่
สีเขียว) 

44,800 สำนักปลัด 
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเขตพื้นที่ ต.บ้าน
ใหม่ 

ปลูกต้นไม้บริเวณ
พื้นที่สาธารณในเขต
พื้นที่ ต.บา้นใหม ่

65 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

ค่าจัดการเรียน
การสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

177,049 สำนักปลัด 
เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การเรียนการสอนที่ดี
ขึ้น 

จัดอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 



๕๘ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

66 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

94,920 กองการศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับเด็ก 
เล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้แก่ ค่า
หนังสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และ 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 

67 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

โครงการ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

4,690 กองการศึกษา 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสมและ 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

จัดทำการปรบัปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
การจัดประสบการณ์ 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

68 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

โครงการ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภาย 
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

4,410 กองการศึกษา 

เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจและความ
พึงพอใจในคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 

จัดให้มีการประเมิน
ระบบการประกัน
คุณภาพครบถ้วน 
ตามมาตรฐานการ 
ศึกษาและสอดคล้อง 
กับความต้องการของ
สังคมและนโยบาย 

69 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

โครงการนิเทศ
การสอน 

5,000 กองการศึกษา 

เพื่อเป็นการให้ข้อมูล
แก่ครูจะได้ใช้
แนวทางในการ
ปรับปรุงกานสอนของ
ครู ช่วยให้ครูได้
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาความรู้และ 
สร้างคุณภาพ 

จัดการนิเทศการสอน
ภายใน ปลีะ  2 คร้ัง 

70 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

โครงการเยี่ยม
บ้าน 

3,037 กองการศึกษา 
เพื่อเป็นเยี่ยมนักเรียน
ที่บ้าน เพื่อดูความ
เป็นอยู่ของนักเรียน 

ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนคนละ 1 
คร้ัง/ป ี

71 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

โครงการแหล่ง
เรียนรู้ทางการ
เกษตร (ปลูกผัก
สวนครัวรั้วกิน
ได้) 

9,930 กองการศึกษา 

เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.บ้านใหม่ 
มีแหล่งเรียนรู้ทางการ
เกษตรและมีกิจกรรม
การปลูกผักสวนครัว 

จัดกิจกรรม จำนวน 
1 คร้ัง/ปี 



๕๙ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

72 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

โครงการ
จดหมายข่าว 

4,490 กองการศึกษา 

เพื่อประสานสัมพันธ์
ความเข้าใจระหว่าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กับผู้ปกครองในความ
ร่วมมืออบรมสั่งสอน
เด็ก ให้เป็นคนมี
คุณภาพ 

จัดทำจดหมายขา่ว 
แจ้งข้อมูลข่าวสารให้
ผู้ปกครองได้ทราบ 
เดือนละ 1 ฉบับ 

73 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

โครงการอบรม
การผลิตสื่อการ
เรียนรู้สำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

37,668 กองการศึกษา 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้เกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจใน
การเลือกใช้สื่อ
ออนไลน์อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม 

จัดกิจกรรม จำนวน 
1 คร้ัง/ปี 

74 
ด้านการ
สาธารณสุข 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

3,800 กองสาธารณสุข 
เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค 

ลดอัตราการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

75 
ด้านการ
สาธารณสุข 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบา้ 

19,980 กองสาธารณสุข 

เพื่อรณรงค์และ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคและ 
ควบคุมประชากร
สุนัข 

ลดอัตราการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบา้ในพื้นที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 
บัญชีคุภัณฑ์ทีด่ำเนินการจัดหา ในปีงบประมาณ 2564 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1 ครุภัณฑ์ เก้าอ้ีผู้บริหาร 12,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน 1 ตัว 

2 ครุภัณฑ์ 
เก้าอ้ีผู้บริหารทรง
สูง 

26,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน 3 ตัว 

3 ครุภัณฑ์ 
เก้าอ้ีนั่งหน้าโตะ๊ 
บุหนัง ขาไม ้

8,000  สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน 2 ตัว 

4 ครุภัณฑ์ 
ชุดโซฟาบุหนัง 
พร้อมโต๊ะกลาง
กระจก 

19,500 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  ชุด 

5 ครุภัณฑ์ 
ตู้เก็บของแบบ  
4 บานเปดิ 

6,500  สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  หลัง 

6 ครุภัณฑ์ 
ตู้เก็บเอกสารทรง
เตี้ยบานเปดิมี
ลิ้นชัก 

7,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
จำนวน  1  หลัง 
 

7 ครุภัณฑ์ 
ตู้เก็บเอกสารทรง
สูงบานเปิด มี
ลิ้นชัก 

18,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  หลัง 

8 ครุภัณฑ์ 
โต๊ะทำงาน
ผู้บริหาร 

54,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  3  ตัว 

9 ครุภัณฑ์ 

โต๊ะทำงาน
ผู้บริหาร พร้อมตู้
ข้างยาวและตูเ้ล็ก
ลิ้นชักล้อเลื่อน 

28,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  ตัว 

10 ครุภัณฑ์ 
รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด  
1  ตัน 

705,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  คัน 

11 ครุภัณฑ์ 
ตู้เย็น  ขนาด  
7 คิวบิกฟุต 

8,200 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  หลัง 

 
 



๖๑ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

12 ครุภัณฑ์ 

ชุดเครื่องขยาย
เสียงติดรถยนต์ 
และลำโพง ไมค์
สายพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง
ครบชุด 

34,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  ชุด 

13 ครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟ 5,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  4  เคร่ือง 

14 ครุภัณฑ์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All 
In One สำหรับ
งานสำนักงาน 

84,950 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  3  เคร่ือง 

15 ครุภัณฑ์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค สำหรับ 
งานสำนักงาน 

15,990 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  เคร่ือง 

16 ครุภัณฑ์ 

เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 

4,300 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  เคร่ือง 

17 ครุภัณฑ์ 
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดำ 

5,200 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  เคร่ือง 

18 ครุภัณฑ์ 
ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บาน 
แบบทบึ 

22,000 กองคลัง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองคลัง 

จำนวน  2  หลัง 

19 ครุภัณฑ์ 
ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร บาน
เลื่อน แบบทบึ 

9,000 กองคลัง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองคลัง 

จำนวน  1  หลัง 

20 ครุภัณฑ์ 
เก้าอ้ีสำหรับนั่ง
ทำงาน 

15,000 กองคลัง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองคลัง 

จำนวน  10  ตัว 

21 ครุภัณฑ์ 
เก้าอ้ีสำหรับนั่ง
ทำงาน 

5,000 กองคลัง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองคลัง 

จำนวน  1  ตัว 

 
 



๖๒ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

22 ครุภัณฑ์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 2 

29,970 กองคลัง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองคลัง 

จำนวน  1  เคร่ือง 

23 ครุภัณฑ์ 

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ 

10,000 กองคลัง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองคลัง 

จำนวน  1  เคร่ือง 

24 ครุภัณฑ์ 
เครื่องสำรองไฟ 
ขนาด  800 VA 

7,440 กองคลัง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองคลัง 

จำนวน  6  เคร่ือง 

25 ครุภัณฑ์ 
เครื่องรับ ส่ง 
วิทยุ ชนดิมือถือ 

192,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
สำนักปลัด 

จำนวน  10  เคร่ือง 

26 ครุภัณฑ์ 
เก้าอ้ี
เอนกประสงค์  

22,500 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  100 ตัว 

27 ครุภัณฑ์ 
ตู้ติดประกาศ 
แบบตู้กระจก 

20,000 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  2  หลัง 

28 ครุภัณฑ์ 
ตู้เหล็กแบบ  
2  บาน 

16,500 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  2  หลัง 

29 ครุภัณฑ์ 
ตู้เอกสาร บาน
เลื่อนกระจำ 

39,000 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  3  หลัง 

30 ครุภัณฑ์ 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
พร้อมเก้าอ้ี 

10,000 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  ตัว 

31 ครุภัณฑ์ 
โต๊ะเครื่องแป้ง 
แบบยืน 

3,500 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  ตัว 

32 ครุภัณฑ์ 
โต๊ะทำงานแบบ
เหล็กพร้อมเก้าอ้ี 

10,000 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  ชุด 

 



๖๓ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

33 ครุภัณฑ์ 
พัดลมโคจร  
ติดผนัง 

9,600 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  4  ตัว 

34 ครุภัณฑ์ 
เครื่องเล่น DVD/ 
CD 

7,200 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  2  เคร่ือง 

35 ครุภัณฑ์ 
โทรทัศน์แอลอีดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV 

26,400 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  2  เคร่ือง 

36 ครุภัณฑ์ ถังต้มน้ำไฟฟ้า 14,900 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  เคร่ือง 

37 ครุภัณฑ์ 
เครื่องเล่น สนาม
เด็กเล่น 

466,000 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน  1  ชุด 

38 ครุภัณฑ์ 
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค 

15,990 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  เครื่อง 

39 ครุภัณฑ์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 2 

29,900 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  เคร่ือง 

40 ครุภัณฑ์ 
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก 

14,800 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  เคร่ือง 

41 ครุภัณฑ์ 
เครื่องสำรอง
ไฟฟ้า 

7,200 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  4  เคร่ือง 

42 ครุภัณฑ์ หลังคาเลื่อนผา้ใบ 490,000 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  หลัง 

43 ครุภัณฑ์ 

โต๊ะทำงานแบบ
เหล็กติดกระจก 
7 ลิ้นชัก พร้อม
เก้าอ้ี 

16,000 กองสาธารณสุข 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองสาธารณสุข 

จำนวน  1  หลัง 

44 ครุภัณฑ์ 
เก้าอ้ีสำหรับนั่ง
ทำงาน 

5,000 กองสาธารณสุข 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองสาธารณสุข 

จำนวน  1  หลัง 



๖๔ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

45 ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
สำนักงาน 

16,900 กองสาธารณสุข 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองสาธารณสุข 

จำนวน  1  เคร่ือง 

46 ครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 1 

21,900 กองสาธารณสุข 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองสาธารณสุข 

จำนวน  1  เคร่ือง 

57 ครุภัณฑ์ 
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED 

5,000 กองสาธารณสุข 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองสาธารณสุข 

จำนวน  1  เคร่ือง 

58 ครุภัณฑ์ 
เครื่องสำรอง 
ไฟฟ้า ขนาด KVA 

11,400 กองสาธารณสุข 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองสาธารณสุข 

จำนวน  5  เคร่ือง 

49 ครุภัณฑ์ โต๊ะทำงาน 6,000 กองช่าง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองช่าง 

จำนวน  1  ตัว 

50 ครุภัณฑ์ 
รถบรรทุก แบบ
กระบะเทท้าย 

1,910,000 กองช่าง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองช่าง 

จำนวน  1  คัน 

51 ครุภัณฑ์ เครื่องตบดิน 20,800 กองช่าง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองช่าง 

จำนวน  1  เคร่ือง 

52 ครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ 1,540,000 กองช่าง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองช่าง 

จำนวน  1  คัน 

53 ครุภัณฑ์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล 

29,970 กองช่าง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองช่าง 

จำนวน  1  คัน 

54 ครุภัณฑ์ 
เครื่องโน๊คบุ๊ค 
สำหรับงาน
ประมวลผล 

21,970 กองช่าง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองช่าง 

จำนวน  1  เคร่ือง 

55 ครุภัณฑ์ 

เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ (18 
หน้า/นาที) 

2,600 กองช่าง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองช่าง 

จำนวน  1  เคร่ือง 

 
 
 



๖๕ 
 

สรุปจำนวนโครงการและจำนวนเงินตามโครงการที่นำไปปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิน่ 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 

 
จำนวนเงิน  

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว   
ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 

12 1 200,000 

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

14 13 3,330,035 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

7 5 187,063.60 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

5 - - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 39 27 12,681,357 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   17 6 72,854 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

3 - - 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร 6 2 117,290 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 15 9 341,194 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ 
สาธารณสุข 

17 2 23,780 

11. ครุภัณฑ์ 35 35 6,143,080 
รวม 170 100 23,096,653.60 

 


