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คำนำ
การติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลเมื องปู่เ จ้ าสมิง พรายฉบับ นี้ จั ดท าขึ้ นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อติดตามผลและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 2562) ครั้งที่ 1 และครั้ งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะเป็ น
กระบวนการสาคัญในการติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ฃองงาน ข้อมูลการติดตาม
และประเมินผลที่ได้ ผู้บริห ารสามารถนาไปใช้ประกอบการกาหนดนโยบาย และเป็นข้อมูลป้อนกลับไปให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบแนวทางการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฉบับนี้ สาเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือ อย่าง
ดียิ่ง จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่
เทศบาล จึงฃอฃอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
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ภำคผนวก
- ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 - 2561) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- คาสั่งเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
- คาสั่งเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

บทที่ 1
บทนำ

บทที่ 1
บทนำ
ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๕๐ (๙) และวรรคท้าย กาหนดให้ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จั ด ท าแผนพัฒ นาเทศบาล การจั ดท างบประมาณ การจัด ซื้ อ จัด จ้ าง การตรวจสอบ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด มาตรา ๕๓ (๑) อานาจหน้าที่กิจการที่ระบุในมาตรา ๕๐
์
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) กาหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ร ายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่ อ
่
ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น เพื่อให้ ผู้บ ริ หารท้ องถิ่นเสนอตอสภาท้
องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แตวั่ นรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่ าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมซองทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงขอรายงานผล
การดาเนินงานการจัดทางบประมาณการใช้จ่ายและผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 2562) ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบ
โดยทั่วกัน
วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
๑. เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ
๒. เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการดาเนินโครงการ
๓. เพื่อควบคุมปรับปรุงแก้ไขโครงการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
วิธีดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
๑. จัดทาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
๒. เสนอโครงการขอรับอนุมัติ
๓. ติดต่อประสานงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อเข้าร่วม
ประชุม
๔. รวบรวมข้ อ มู ล จากรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนการ
ดาเนินงานประจาปี แบบรายเดือน (แบบ ๑) แบบรายไตรมาส (แบบ ๒) และแบบการประเมินผลโครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จของแต่ละหน่วยงาน
๕. ติดต่อประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล

๖. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อกาหนด
แนวทาง และดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามวันเวลาที่กาหนดไว้
๗. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผย ภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเมษายน และภายในเดือน
ตุล าคมของทุก ปี ส าหรับ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายนั้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด
6 ข้อ 28 กาหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และ
แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการการติดตามแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาล ประกอบจากหลายฝ่ายด้ว ยกัน ทั้ งสมาชิ กสภาท้องถิ่น ผู้ แทนประชาคม
ท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนการบริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้รับการคัดเลือก ซึ่งการที่
คณะกรรมการมาจากหลายฝ่ายนี้ จะทาให้การติดตามและประเมินผลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของ
การประเมินสามารถวัดผลการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวัดความสาเร็จของ โครงการเพื่อนาไปใช้ใน
การแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประกอบด้วย
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒. ผู้แทนประซาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง คนทา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม ข้อ 28 ใหัมี วาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับคัดเลือกอีกได้ ข้อ 29 คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลมีอานาจหน้าที่
ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและ เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อซ่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้กาหนดแนวทางวิธีการติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) โดยมอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนในครั้งที่ ๒ ในรอบปีงบประมาณ 2560 แต่เนื่องจากเทศบาลไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้
เทศบาลจึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด้วยตนเอง ในส่วนของแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้

ในปีงบประมาณ 2560 โดยประเมินผลการดาเนินงานในเบื้องต้น คือ ผลลัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในโครงการ
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
เนื่องจากเทศบาลได้กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการในปี ๒๕๖๐ เป็นราย
เดือนและรายไตรมาสอยู่แล้ ว สาหรับในเดือนเมษายนเทศบาลได้ นาผลที่ได้จากรายการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ประกาศให้ประชาชนทราบมาใช้ และเดือนตุลาคมก็ใช้แนวทางการปฏิบัติเช่นเดียวกัน
แต่เป็นการดาเนินการในภาพรวมโดยวัดจากจานวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและความสาเร็จของ
โครงการที่ได้รับงบประมาณเป็นหลัก และเสนอรายงานที่ได้จากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอสภาเทศบาลต่อไป
กรอบและแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบำลเมือง
ปู่เจ้ำสมิงพรำย
การวางระบบติดตามและประเมินแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มี
ฐานคิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดาเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่จะส่งเสริมต่อการบริหารแผน และส่งผลต่อ
การติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ จึงมีกรอบแนวคิดตาม
แผนภาพ
ระบบกำรจัดทำ
แผน
ปัจจัยนำเข้ำ
- แผนปฏิบัตกิ าร
- งบประมาณ
- บุคลากร
- ทรัพยากรอื่นๆ

ระบบ
งบประมำณ
กระบวนกำร
- การใช้ทรัพยากร
-การดาเนินการตามแผน
- การบริหารแผน

ระบบสังคม/ท้องถิ่น

ระบบกำรเมือง

ผลผลิต
- ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนในเชิงรูปธรรม

ระบบ
วัฒนธรรม
ผลลัพธ์
- ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนเมือ่ เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ระบบติดตำม (Monitoring)
- Input Monitoring

- Performance Monitoring

ระบบประเมินผล (Evaluation)
- ความสาเร็จตามวัตถุ/เป้าหมายของ
แผน
- การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นใน
ภาพรวม

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการ
ติดตามว่า เริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดาเนินงานโดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับ
เวลา (input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่
กาหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่ จะนาไปสู่การ
ปรับปรุง แก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดาเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังจะมี ระบบประเมินผลมา
ประเมินว่า เมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่
ตั้ ง เป้ า หมายหรื อ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ล่ ว งหน้ า เพี ย งใด อย่ า งไรก็ ดี ระบบติ ด ตามและ
ประเมินผลจะได้รับ ผลกระทบจากการจัดทาแผนการดาเนินงานนั่นคือ ถ้าได้แผนการดาเนินงานที่สอดคล้อง
และเอื้ อต่อการติดตามและประเมิน ผล ก็จะท าให้ ร ะบบติ ดตามและประเมินผลทาหน้าที่ของระบบไปได้
หากแต่แผนการดาเนินงานไม่ เอื้อต่อการติดตาม เซ่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึด
แผนการดาเนินงานประจาปี ก็อาจทาให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้
ลักษณะทั่วไปของระบบติดตำมและประเมินผล
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลได้ดาเนินการ
ติดตามผลการดาเนิ น งานของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดย
หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานความก้าวหน้า ของโครงการปรากฏที่ปรากฏในแผนการดาเนินงานประจาปี
รวมทั้งมีการประเมินโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้กองวิชาการและแผนงาน รวบรวมไว้เป็นข้อมูลใน
การติดตามและประเมินผลในภาพรวมต่อไป เพื่อให้ ทราบว่าแผนพัฒนาสามปีที่ ดีหรือไม่อย่างไร เทศบาล
สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้เพียงใด การดาเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร และความคุ้ม
ค่าที่ได้รับ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือไม่ สามารถนาผลที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิก
โครงการต่อไปในอนาคต
องค์ประกอบของระบบกำรติดตำมและประเมินผล
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ของเทศบาล จะ
ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยนาเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม
(Process) และส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้
๑. ส่วนปัจจัยนาเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย นาเข้าสู่ระบบติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ได้แก่ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลได้จัดทาขึ้นมาตามกระบวนการและประกาศใช้ตามระเบียบฯ กองวิชาการและ
แผนงาน ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล รวบรวม ฐานข้อมูลของเทศบาลทั้งหน่วยงานไว้ตามบทบาทของ
หน่วยงานติดตามและประเมินผลต่อปัจจัยนาเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์แผนพัฒนาสามปี
๒. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการดาเนินงานตาม แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ทั้งในระดับส่วนราชการต่างๆ ซึ่งได้กาหนดเป็นการ
ติด ตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุ ล าคม-ธัน วาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มี นาคม) ไตรมาสที่ 3
(เมษายน-มิถุนายน) และ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการ
ติดตามผลขึ้นกลาง (IR) หรือ Intermediate Result) ของโครงการในแผนพัฒนาสามปีว่าเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการจัดทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

อีกทั้ง กองวิชาการและแผนงานเป็นหน่วยในการประสานแผนในระดับเทศบาล ซึ่งในการติ ดตามในขั้นตอนนี้
เป็นช่วงที่ทาให้ ทราบว่ าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การ
ติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ” (Early Warning System) ว่า
โครงการที่ได้บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาสามปีที่สามารถดาเนินการไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ และที่ไม่ได้
ดาเนิ น การเพราะสาเหตุ ใ ด เพื่อ ให้ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งสามารถระดมความคิ ด ในการปรั บ เปลี่ ยนวิ ธีก าร
ดาเนินงานที่จะสามารถนาไปสู่การทาให้แผนบรรลุผลตามที่กาหนดไว้ได้
๓. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูก
เรียกว่า “การประเมินแผนพัฒนาสามปี ” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานของแผนพัฒนา
สามปีที่ผ่านมาในแต่ละปีผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่รวมทั้งจัดทารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับบุคลากร หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อ งไว้
เป็นฐานในการจัดทาแผนพัฒนาต่อไปในอนาคต

บทที่ 2
วิเครำะห์แผนยุทธศำสตร์

บทที่ 2
วิเครำะห์แผนยุทธศำสตร์
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์รวบรวมสภาพปัญหา และความต้องการ ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล ตลอดจนสอดคล้องกับศักยภาพของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายไว้อย่างซัดเจนเป็น การลดความเสี่ยงใน
การบริหารการจัดการ ซ่วยพัฒนาแรงจูงใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและ การสร้างสรรค์ การวางแผน
เป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ตลอดจนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านนั้น ๆ ซึ่งแผนดังกล่าวจะ
เป็นตัวซี้วัด และทิศทางการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ การศึกษาก้าวไกล

ใส่ใจธรรมาภิบาล

ประสานใจชาวประชา โลจิสติกส์ก้าวหน้า
นาพาเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ”
พันธกิจการพัฒนา
๑. การพัฒนาสนับสนุนโครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ
๒. การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการในชุมชน อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชุมชน พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส จัดระเบียบชุมชน คุณภาพ
สถานบริการสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การศึกษาในระบบ ภายนอกระบบ มาตรการ
ในการป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่
๓. การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรทุกภาคส่วนฯ
๔. การพัฒนาส่งเสริมความรู้และทักษะของชุมชน ฝึกฝน บุคลากรในด้านการบริหารและ
การในพื้นที่
๕. การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้มีทักษะในการทางาน ระบบบริหารงานและ
ระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศฯ การปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา/เป้าประสงค์
๑. การวางแผนพัฒนาและการวางแผนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC)
๒. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสอดรับกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่และรองรับการ
เติบโตของเมืองอย่างพอเพียง ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่

๓. การพัฒนาระบบกลไกเพื่อรองรับการจัดการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัยของ
เมืองและชุมชน
๔. พัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๕. พัฒนาระบบการศึกษาของประชาชน
๖. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน
๗. พัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยของประชาชนและชุมชน
๘. สร้างเสริมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ระบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๙. สร้างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหาการระบายน้าและคุณภาพน้าแบบบูรณาการ
๑๐. สร้างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง
๑๑. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มขึ้นและมีความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม
๑๒. พัฒนาส่งเสริม และฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่เทศบาลให้สอดคล้องกับพื้นที่
๑๓. สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดจุดเด่นเกิดความหลากหลาย และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
และชุมชนในพื้นที่
๑๔. เทศบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะให้กับประชาชน
๑๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการของเทศบาล
๑๖. พัฒนาระบบตรวจสอบ การติดตามประเมินผลของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสามารถกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง
๑.๑ พัฒนาและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน
เพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัว การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับความสะดวกโดยทั่วถึง
๑.๒ พัฒนาและบูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่างอย่างพอเพียงพอทั่วถึงเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน
๑.๓ พัฒนาและบูรณะระบบระบายน้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น การก่อสร้างเขื่อน
ตามคลองสาคัญๆ ดูแลขุดลอกคลอง ท่อระบายน้าสาธารณะ ขุดลอกคลองที่สาหรับใช้ระบายน้า เป็นต้น และ
เตรียมความพร้อมในการจัดการน้ามีการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการและกรมโยธาธิการ หากมีสถานการณ์น้าท่วมใหญ่เกิดขึ้นจะได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างมี
ระบบ
๑.๔ พัฒนาระบบจราจรให้มีเส้นทางลัดในการใช้ระบายรถจากถนนเมนเพิ่มมากขึ้น
๑.๕ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่สาธารณประโยชน์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงามตามความเหมาะสมกับแต่ละสถานที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
๒.๑ สนับสนุนการฝึกอาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีอาชีพ
เสริมและจัดหาแหล่งจาหน่ายสินค้าที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม ให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ดูแลตาม
ความเหมาะสม เช่น การให้เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จัดหาอุปกรณ์ให้ผู้พิการ เป็นต้น และจัดให้มีโครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
๒.๓ พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสิริเบญญาลัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
โอกาสได้เรียนในสถานที่ที่เหมาะสม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอปุ กรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมสมบูรณ์ใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒.๔ ให้สนับสนุนกิจกรรม และอุดหนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาต่างๆ ทั้งภายใน
และนอกเขตเทศบาล ตามที่กฎหมายกาหนดโดยคานึกถึงสถานการณ์คลังของเทศบาล และประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก
๒.๕ ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน
๒.๖ จัดให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นคนดี
เป็นคนเก่งมีความเป็นผู้นา ห่างไกลจากยาเสพติด รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูก
จิตสานึกแห่งความเป็นไทย ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา มีการสร้างจิตสานึกในการช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และสังคม
๒.๗ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และอุดหนุนวัดในการบารุงศาสนสถานต่างๆ
ภายใต้ระเบียบกฎหมายกาหนด
๒.๘ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมแก่ท้องถิ่น เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
แห่ยอดพระเจดีย์ทราย การเล่นสะบ้าให้คงอยู่ต่อไป
๒.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมเทศบาล และศูนย์วัฒนธรรมตาบลต่างๆ
รวมถึงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ
๒.๑๐ ปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย
๒.๑๑ พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขในด้านการป้องกันโรค การให้ความรู้และการ
รักษาพยาบาลให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒.๑๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเพิ่มมาก
ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักดูแลตนเองในมิติด้านสุขภาพ
๒.๑๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย และการดูแลความสะอาดพื้นที่
สาธารณะให้ดีขึ้น
๒.๑๔ ให้การสนับสนุนด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ เช่น โรงเรียนและภาคเอกชน
๒.๑๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสถานที่ออกกาลังกายเพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้กับประชาชนถึงความสาคัญในทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน กระตุ้นและส่งเสริมให้ชุมชนมีการดาเนินการด้านการรักษาความสะอาด และ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ เป็นต้น
๓.๒ การบาบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓.๓ ส่งเสริมให้มีแกนนาชุมชนในด้านการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๔.๑ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เช่น ตลาดริมน้าวัดบางหัวเสือ
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย ศาลเจ้าพ่อทัพ และประเพณีสาคัญของท้องถิ่น เป็นต้น
๔.๒ ส่งเสริมให้ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕.๑ จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมชุมชน เพื่อให้มีคณะกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
5.2 จัดให้มีการประชุมเวทีชาวบ้าน เพื่อให้ผู้แทนชุมชนรับทราบนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติราชการ และเปิดโอกาสให้ผู้แทนชุมชนนาเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน ตลอดจนร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในชุมชนอีกด้วย
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นาองค์กรต่างๆของเทศบาล เช่น คณะกรรมการ-ชุมชน
กลุ่มผู้นาสตรี อสม. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการร่วมกันพัฒนาชุมชน
5.4 ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล โดยการให้ความรู้กับประชาชนถึงความสาคัญของ
การชาระภาษี และจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึง และเป็นธรรม
5.5 พัฒนาประสิทธิภาพของบคุลากร ให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชน อย่างเป็นกันเอง เพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดกับ
ประชาชนผู้มารับบริการกับเทศบาล
5.6 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้สมบูรณ์ พร้อม
ให้บริการกับประชาชนให้ครอบคลุม และทั่วถึง
5.7 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
5.8 ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
5.9 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี และมีความพร้อมใน
การก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน
5.10 พัฒนาเมืองปู่เจ้าสมิงพรายให้เป็นเมืองน่าอยู่ในทุกมิติ
5.11 พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ท้องถิ่น

บทที่ 3
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล
ตำมแผนพัฒนำสำมปี
แยกตำมยุทธศำสตร์ ทั้ง ๕ ยุทธศำสตร์

บทที่ ๓
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลตำมแผนพัฒนำสำมปี
แยกตำมยุทธศำสตร์ ทั้ง ๕ ยุทธศำสตร์
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลเมื องปู่ เ จ้ า สมิ ง พรายได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวกาหนดเป้าหมายดาเนินการไว้ ๔ ปี โดยได้
จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เป็นกรอบในการดาเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ๕ ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้จานวน
๒๒๐ โครงการ และผู้บริหารเทศบาลได้ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นเงินงบประมาณ ๔๓๗,๐๙๙,๗๖๐.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ ๑ แสดงจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
ที่ได้รับงบประมำณแยกตำมประเภทที่มำงบประมำณ
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการผังเมือง
๑.๑ แนวทางการพัฒนา สนับสนุน
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
โครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา สนับสนุน
งบประมาณที่จัดสรรเพื่อโครงการ
สร้างแผนฯ
รวม
๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม คุณภาพชีวิต
ภูมิปัญญา ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตฯ
๒.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
กิจกรรมและนันทนาการในชุมชน
๒.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชุมชนฯ
๒.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของ
สตรีฯ

จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมำณ
โครงกำรที่ ของโครงกำร
ดำเนินกำร
ทั้งหมด

ร้อยละ
งบประมำณ
ดำเนินงำน

๖

๒.๗๓

๑๑๔,๑๙๐,๐๐๐

๒๖.๑๒

๑๔

๖.๓๖

๑๐๒,๓๐๒,๐๐๐

๒๓.๔๐

๒๐

๑๑.๓๖

๒๑๖,๔๙๒,๐๐๐

๔๙.๕๓

๒๒

๑๐.๐๐

๓,๙๒๐,๐๐๐

๐.๙๐

๑๙

๘.๖๔

๓,๗๖๐,๐๐๐

๐.๘๖

๕

๒.๒๗

๑๐๖,๕๓๓,๓๐๐

๒๔.๓๗

ยุทธศำสตร์/แนวทำง
๒.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
คุณธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
ประชาชน
๒.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
การจัดการระเบียบชุมชนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
๒.๖ แนวทางการพัฒนา คุณภาพ
สถานบริการด้านดารสาธารณสุขฯ
๒.๗ แนวทางการพัฒนา จัด
โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สวัสดิการทางการสาธารณสุขฯ
๒.๘ แนวทางการพัฒนา ระบบ
โครงข่ายบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพ
๒.๙ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
๒.๑๐ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาในระบบภายนอกระบบฯ
๒.๑๑ แนวทางการพัฒนา เพิ่ม
มาตรการในการป้องกันอัคคีภัยใน
พื้นที่ฯ
รวม
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรทุก
ภาคส่วนฯ
๓.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ
รวม
๔.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
ทักษะความรู้ของชุมชน

จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมำณ
โครงกำรที่ ของโครงกำร
ดำเนินกำร
ทั้งหมด
๕
๒.๒๗
๙๗๐,๐๐๐

ร้อยละ
งบประมำณ
ดำเนินงำน
๐.๒๒

๑

๐.๔๕

๗๕,๐๐๐

๐.๐๒

๑

๐.๔๕

๓๐๐,๐๐๐

๐.๐๗

๕

๒.๒๗

๓,๖๔๔,๐๐๐

๐.๘๓

๑

๐.๔๕

๓๐๐,๐๐๐

๐.๐๗

๑๕

๖.๘๒

๖๒,๙๘๒,๗๓๐

๑๔.๔๑

๗

๓.๑๘

๑,๖๖๒,๐๐๐

๐.๓๘

๑

๐.๔๕

๓๕,๐๐๐

๐.๐๑

๘๒

๓๗.๒๗

๑๘๔,๑๘๒,๐๓๐

๔๒.๑๔

๔

๑.๘๒

๑๓๖,๑๐๐

๐.๐๓

๑

๐.๔๕

๓๗,๐๐๐

๐.๐๑

๕

๒.๒๗

๑๗๓,๑๐๐

๐.๐๔

๒

๐.๙๑

๔๐๐,๐๐๐

๐.๐๙

ยุทธศำสตร์/แนวทำง
๔.๒ แนวทางการพัฒนา ฝึกฝน
บุคลากรในด้านการบริหารและ
ท่องเที่ยวในพื้นที่
รวม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
๕.๑ แนวทางการพัฒนา บุคลากร
ของเทศบาลให้มีความรู้มีทักษะในการ
ทางานฯ
๕.๒ แนวทางการพัฒนา ระบบ
บริหารงานและระบบข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศฯ
๕.๓ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ฯ
๕.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ภาคส่วนต่างๆ ฯ
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมำณ
โครงกำรที่ ของโครงกำร
ดำเนินกำร
ทั้งหมด
๑
๐.๔๕
๒๐,๐๐๐

ร้อยละ
งบประมำณ
ดำเนินงำน
๐.๐๑

๓

๑.๓๖

๔๒๐,๐๐๐

๐.๑๐

๑๓

๕.๙๑

๙๐๗,๒๐๐

๐.๒๑

๑๒

๕.๔๕

๖,๒๕๒,๕๐๐

๑.๔๓

๗๓

๓๓.๑๘

๒๐,๕๙๗,๖๓๐

๔.๗๑

๑๒

๕.๔๕

๘,๔๙๕,๓๐๐

๑.๙๔

๑๑๐
๒๒๐

๕๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๓๖,๒๕๒,๖๓๐
๔๓๗,๐๙๙,๗๖๐

๘.๒๙
๑๐๐.๐๐

กำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (ครั้งที่ ๑)
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ได้รับ
งบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๒๒๐ โครงการ จานวนงบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๗,๐๙๙,๗๖๐.- บาท
มีการเบิกจ่ายของไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) และ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐)
ดาเนินโครงการที่เสร็จ จานวน ๓๒ โครงการ จานวนเงิน ๖๕,๕๑๘,๓๔๐.- บาท โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ จานวน ๓ โครงการ จานวนเงิน ๑๐๖,๓๖๐,๐๐๐.- บาท โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน
๑๖๑ โครงการ จานวนเงิน ๒๒๒,๗๖๔,๔๒๐.- บาท โครงการที่มีการยกเลิก จานวน ๘ โครงการ จานวน
เงิน ๑,๗๔๐,๐๐๐.- บาท

ตำรำงที่ ๒.1 แสดงควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรแผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) จำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์

จำนวน
โครงกำรที่เสร็จ โครงกำรที่อยูใ่ น โครงกำรที่ยัง โครงกำรที่มีกำร
โครงกำร
ระหว่ำง
ไม่ได้ดำเนินกำร
ยกเลิก
ที่ได้
ดำเนินกำร
งบประมำณ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย
ละ
ละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้าน
๒๐
๓
๑.๓๖
๑๗ ๗.๗๓
โครงสร้างพื้นฐาน
และการผังเมือง
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน
๘๒
๒๖ ๑๑.๘๒
๓
๑.๓๖ ๔๕ ๒๐.๔๕
๘
๓.๖๔
สังคม คุณภาพชีวิต
ภูมิปัญญา ความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตฯ
๓. ยุทธศาสตร์ด้าน
๕
๒
๐.๙๑
3
๑.๓๖
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน
๓
3
๑.๓๖
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
๑๑๐
๑๗
๗.๗๓
93 ๔๒.๒๗
การบริหารและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน
รวม
๒๒๐
๓๒ ๒๑.๘๒
๓
๑.๓๖ ๑๖๑ ๗๓.๑๗ ๘
๓.๖๔
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ที่มีเป้าหมายการดาเนินงานในปี พ.ศ.
๒๕๖๐ จานวน ๒๒๐ โครงการ
โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๐ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๒๐ โครงการ
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการ (ภาพรวมทั้งเทศบาล) ของไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคมธันวาคม ๒๕๕๙) และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐)
- ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๑ ๘๒ ของจานวนโครงการทั้งหมด
- อยู่ระหว่างดาเนินการ ร้อยละ ๑.๓๖ ของจานวนโครงการทั้งหมด
- ยังไม่ได้ดาเนินการ ร้อยละ ๗๓.๑๗ ของจานวนโครงการทั้งหมด
- ที่มีการยกเลิก ร้อยละ ๓.๖๔ ของจานวนโครงการทั้งหมด

กำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (ครั้งที่ ๒)
มีการเบิกจ่ายของไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) และ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคมกันยายน ๒๕๖๐) ดาเนินโครงการที่เสร็จ จานวน ๑๔๖ โครงการ จานวนเงิน 207,061,420 บาท
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๔๔ โครงการ จานวนเงิน 181,902,500 บาท โครงการที่มีการ
ยกเลิก จานวน ๓๐ โครงการ จานวนเงิน 47,784,340 บาท
ตำรำงที่ ๒.2 แสดงควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรแผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) จำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์

จำนวน
โครงกำร
ที่ได้
งบประมำณ

โครงกำรที่
เสร็จ

๑.ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการผังเมือง
๒.ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม คุณภาพชีวิต
ภูมิปัญญา ความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตฯ
๓.ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๔.ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ ว
๕.ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน
รวม

๒๐

โครงกำรที่อยู่ โครงกำรที่ยัง โครงกำรที่มี
ในระหว่ำง
ไม่ได้
กำรยกเลิก
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
จำ ร้อยละ จำ ร้อยละ จำ ร้อย จำ ร้อยละ
นวน
นวน
นวน ละ นวน
๔ ๑.๘๒ ๑๕ ๖.๘๒
๑ ๐.๔๕

๘๒

๖๘ ๓๐.๙๑

-

-

-

-

๕

๕

๒.๒๗

-

-

-

-

-

-

๓

๒

๐.๙๑

-

-

-

-

1

0.45

14 6.36

๑๑๐

๖๗ ๓๐.๔๕

๒๙

๑๓.๑๘

-

-

14 6.36

๒๒๐

146 66.36

44

20.00

-

-

30 13.62

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ที่มีเป้าหมายการดาเนินงานในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๒๒๐ โครงการ
โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๐ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๒๐ โครงการ
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการ (ภาพรวมทั้งเทศบาล) ของไตรมาสที่ ๓
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) และไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐)
- ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๖.๓๖ ของจานวนโครงการทั้งหมด
- อยู่ระหว่างดาเนินการ ร้อยละ ๒๐.๐๐ ของจานวนโครงการทั้งหมด
- ที่มีการยกเลิก ร้อยละ ๑๓.๖๒ ของจานวนโครงการทั้งหมด
จำกตำรำงที่ 2.2 อธิบำยกำรดำเนินโครงกำรแยกตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้
โครงการที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง จานวน
๑๕ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน จานวน ๒๙ โครงการ
ยุทธศำสตร์/แนวทำง

ชื่อโครงกำร

งบประมำณ

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและผังเมือง
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ
สนับสนุนโครงกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงกำร
สร้ำงพื้นฐำนเมืองและชุมชนที่
สำมำรถนำไปปฏิบัติได้

1. โครงการก่อสร้างกล่องลวดตาข่าย
(Gabion Mattess) บริเวณปากคลองบางฝ้าย
ใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ ตาบลบางหัวเสือ
2. โครงการก่อสร้างหลังคาบังแดดและระแนง
กันความร้อนบริเวณในสวนสาธารณะเทศบาล
3. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์
โครงเหล็กบริเวณที่ราชพัสดุสานักช่าง
4. โครงการติดตั้งเสา Post top
5. โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย
บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย
6. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบาง
ฝ้ายน้อย หมู่ที่ ๑๑ ต.บางหัวเสือ เริ่มต้น
โครงการบริเวณอาคารบังคับน้าคลองบางฝ้าย
น้อยสิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานข้ามคลอง
บางฝ้ายน้อยข้างบริษัทศรีเทพไทยคอร์ปอเรชั่น
จากัด

39,800,000
800,000
7,000,000
21,840,000
4,950,000
4,200,000

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

ชื่อโครงกำร

งบประมำณ

1.2 แนวทำงกำรพัฒนำ
สนับสนุนงบประมำณที่จัดสรร
เพื่อโครงกำรสร้ำงแผนรับมือ
ของเมืองต่อเหตูกำรณ์ภัยพิบัติ

7. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางหัว
เสือบน หมู่ที่ ๘,๙ ต.บางหัวเสือ จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๘ สิ้นสุด
โครงการบริเวณสะพานข้ามคลองบางหัวเสือ
บน หมู่ที่ ๙
8. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองยาย
นิ่ม หมู่ที่ ๒ ตาบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณอาคารบังคับน้าคลองยายนิ่ม
สิ้นสุดโครงการบริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา
9. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองยาย
แสง หมู่ที่ ๒ ตาบลบางหัวเสือจุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณอาคารบังคับน้าคลองยายแสง
สิ้นสุดโครงการบริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา
10. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองยาย
แสง หมูที่ ๒ ต.บางหัวเสือจุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณบ้านเลขที๘่ สิ้นสุดโครงการสะพานข้าม
คลองยายแสง ซอยสยามพัฒนา
11. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลอง
สาโรง หมู่ที่ ๑๐ ตาบลสาโรงกลาง จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณบริษัทน้ามันบริโภคไทย จากัด
สิ้นสุดโครงการบริเวณบริษัทแผ่นเหล็ก
วิลาสไทย จากัด
12. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมแม่น้า
เจ้าพระยา และคลองบางหญ้าแพรกใต้ หมู่ที่ ๙
ตาบลบางหญ้าแพรกจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ
แม่น้าเจ้าพระยา สิ้นสุดโครงการบริเวณ
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์จากัด
13. โครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อพร้อม
เสริมปากบ่อพัก คสล. และลอกท่อระบายน้า
บริเวณซอยถุงเท้าหมู่ที่ ๓ ตาบลสาโรงกลาง
14. โครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อพร้อม
เสริมปากบ่อพัก คสล. และลอกท่อระบายน้า
บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย(ซอยสวนส้ม) หมู่ ๘

13,104,000

11,000,000

11,000,000

8,520,000

5,880,000

22,550,000

2,400,000
5,000,000

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

ชื่อโครงกำร

งบประมำณ

15. โครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อพร้อม
เสริมปากบ่อพัก คสล. และลอกท่อระบายน้า
บริเวณถนน บริเวณถนนบางหัวเสือ ตาบล
บางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณคลองขุด
บางนาเกรง สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพาน
คลองตาปลั่ง

6,960,000

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำร
และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ
1. โครงการจัดทาวารสารราย 3 เดือน
ระบบบริหำรงำนและระบบ
2. โครงการจัดทารายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่ำวสำรสำรสนเทศให้มี
ประสิทธิภำพ
1.2 แนวทำงกำรพัฒนำ
ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้และสถำนที่
ปฏิบัติงำนให้ได้มำตรฐำน
เพียงพอต่อกำรทำงำน

3. โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม
4. โครงการจัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ส่องสว่าง
๕. โครงการจัดซื้อถังน้ายาเคมีดับเพลิง
6. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในอาคารสูง
7. โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควัน
8. โครงการติดตั้งพัดลมและระบบปรับอากาศ
9. โครงการจัดซื้อรถดัมเปอร์
10. โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
รถควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิค
11. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
แบบยกถังคอนเทนเนอร์พร้อมถังคอนเทนเนอร์
12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
13. โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องภายใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข ชั้น 1
14. โครงการจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื้อนทึบ
15. โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก

2,770,000
1,000,000

100,000
200,000
840,000
100,000
240,000
1,900,000
330,000
3,000,000
3,500,000
245,000
1,000,000
๑9,500
24,800

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

ชื่อโครงกำร

งบประมำณ

16. โครงการจัดซื้อม้านั่งยาว
17. โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 ลิ้นชัก
18. โครงการจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง
19. โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง
พร้อมติดตั้งบริเวณสนามแบตมินตัน
20. โครงการจัดซื้อชุดโซฟารับแขก
21. โครงการจัดซื้อบอร์ดติดประกาศ
22. โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล
23. โครงการจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร
24. โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักคน
25. โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่
26. โครงการจัดซื้อเก้าอี้กรรมการแบตมินตัน
27. โครงการจัดซื้อรถเข็นฟุตบอล
28. โครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้าฝาบนพร้อม
ติดตัง้
29. โครงการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง

22,500
12,000
7,200
56,000
26,000
18,000
17,000
3,000
11,000
1,294,000
28,500
14,000
20,000
100,000

โครงการที่แล้วเสร็จ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง จานวน 4 โครงการ
ยุทธศาตร์ด้านสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน จานวน 68 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 5 โครงการ
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จานวน 2 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จานวน 67 โครงการ
ยุทธศำสตร์/แนวทำง

ชื่อโครงกำร

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและผังเมือง
1.2 แนวทำงกำรพัฒนำ
สนับสนุนงบประมำณที่จัดสรร
เพื่อโครงกำรสร้ำงแผนรับมือ
ขิงเมืองต่อเหตูกำรณ์ภัยพิบัติฯ

1. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองบาง
หัวเสือล่าง ม.8 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ
โรงครัววัดบางหัวเสือสิ้นสุดโครงการบริเวณ
บ้านเลขที่ 96/2
2. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลอง
ยายแสง ม.2 ตาบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 2/1 สิ้นสุดโครงการ
บริเวณบ้านเลขที่ 8

งบประมำณ
4,488,000

3,480,000

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

ชื่อโครงกำร

3. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลอง
ยายแสง ม.2 ตาบลบางหัวเสือจุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 20/1 สิ้นสุด
โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 2/1
4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน
๒. ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาเยาวชน
คุณภำพชีวิต ภูมิปัญญำ ควำม 2. โครงการนันทนาการเพื่อเยาวชน
มั่นคงและควำมปลอดภัยใน 3. โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนด้าน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
การเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่น
ประชำชน
4. โครงการสภาเด็กและเยาวชน
2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ
5. โครงการยุวชนเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์
ส่งเสริมกิจกรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นันทนำกำรในชุมชน
6. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
7. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
8. โครงการพี่สอนน้อง
9. โครงการป้ายสีสร้างสรรค์เพื่อน้อง
10. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลฯ แข่งขัน
11. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล
12. โครงการอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน
13. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
หญ้าเทียม
14. โครงการแข่งขันแบตมินตัน
15. โครงการอบรมมวยไทยขั้นพื้นฐาน
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำ
16. โครงการถวายความอาลัยพระปรมินทร์
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและ มหาภูมิพลอดุลยเดช
วัฒนธรรมของชุมชนโดย
17. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
ร่วมมือกับทุกภำคส่วน
18. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
19. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
20. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
21. โครงการประกวดมารยาทไทย
22. โครงการจัดอบรมสาธิตการจาลอง
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น

งบประมำณ
3,120,000

300,000
200,000
250,000
200,000
80,000
250,000
600,000
100,000
60,000
80,000
150,000
150,000
80,000
200,000
150,000
100,000
350,000
150,000
350,000
900,000
20,000
50,000
70,000

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

ชื่อโครงกำร

23. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติ
วัฒนธรรม
24. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
25. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
26. โครงการแห่ยอดพระเจดีย์ทราย
27. โครงการส่งเสริมสภาวัฒนธรรมด้านการ
เฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่น
28. โครงการจัดงานลอยกระทง
29. โครงการจัดงานแห่หงส์ธงตะขาบ
30. โครงการจัดงานแห่ยอดพระเจดีย์ทราย
31. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
32. โครงการอุดหนุนพัฒนาเด็กเล็ก
33. โครงการสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์
34. โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
35. โครงการส่งเสริมสนับมนุนการมีงานทา
ของนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน
2.3 แนวทำงกำรพัฒนำ
36. โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ส่งเสริมพัฒนำบทบำทและ
ผู้สูงอายุ
คุณภำพชีวิตของสตรีผู้สูงอำยุ 37. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำสโดย ทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ
จัดสวัสดิกำรฯ
2.4 แนวทำงกำรพัฒนำ
38. โครงการค่ายธรรมะเยาวชน
ส่งเสริมคุณธรรมเพื่อกำร
39. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
พัฒนำคุณภำพของประชำชน และเยาวชนในสถานศึกษา
40. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
41. โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทานอง
สรภัญญะ
42. โครงการพ่อ-แม่ ดีเด่น
43. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ห้ามจอด
รถบนฟุตบาททางเท้า
2.5 แนวทำงกำรพัฒนำ
44. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมกำรจัดระเบียบชุมชน ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
45. โครงการป้องกันและควบคุม
ของประชำชน
โรคพิษสุนัขบ้า

งบประมำณ
50,000
50,000
150,000
200,000
150,000
400,000
100,000
100,000
100,000
50,000
360,000
53,300
120,000
92,000,000
14,000,000
250,000
300,000
10,000
60,000
350,000
75,000
1,618,000
180,000

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

ชื่อโครงกำร

2.6 แนวทำงกำรพัฒนำจัด
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและ
สวัสดิกำรทำงกำรด้ำน
สำธำรณสุขให้แก่ประชำชน

46. โครงการสารวจและควบคุมคุณภาพตู้น้า
ดื่มหยอดเหรียญ
47. โครงการสัมมนาแนวทางแก้ไขปัญหาสุนัข
จรจัดในเทศบาล
48. โครงการอาหารเสริม (นม)
49. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
50. โครงการอุดหนุนการจ้างครูอัตราจ้าง
51. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
52. โครงการพัฒนาห้องเรียนแห่งการเรียนรู้
(โรงเรียนวัดแหลม)
53. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส)
54. โครงการวัสดุครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน
(โรงเรียนวัดสวนส้ม)
55. โครงการห้องเรียนใหม่
(โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์)
56. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด
(โรงเรียนวัดมหาวงษ์)
57. โครงการโครงหลังคากันแดด (โรงเรียน
วัดบางหัวเสือ)
58. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด
(โรงเรียนวัดสาโรงเหนือ)
59.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกพื้น คสล.
สนามโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
60. โครงการทากันสาดเมทัลชีทโดม
อเนกประสงค์โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
61.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ (โรงอาหาร) (โรงเรียน
วัดบางฝ้าย)
62. โครงการจัดทาหลังคาเมทัลชีทครอบคลุม
ลานกิจกรรมนักเรียน (โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาฯ)

2.7 แนวทำงกำรพัฒนำ
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนให้ได้
มำตรฐำนกำรศึกษำ

งบประมำณ
180,000
35,000
10,830,330
13,243,150
4,840,000
16,484,000
1,558,250
488,000
1,940,000
1,676,000
660,000
1,995,000
1,336,000
1,595,000
123,000
4,990,000
900,000

ยุทธศำสตร์/แนวทำง
2.8 แนวทำงกำรพัฒนำ
ส่งเสริมกำรศึกษำในระบบ
ภำยนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย

2.9 แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มมำตรกำรในกำรป้องกัน
อัคคีภัย ในพื้นที่และพัมนำ
ระบบป้องกันอัคคีภัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัด
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำ
ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือ
กับองค์กรทุกภำคส่วนในกำร
รณรงค์ให้เกิดกิจกรรม
เครือข่ำยและกำรจัดกำรขยะฯ
3.2 แนวทำงกำรพัฒนำ
ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือ
กับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องใน
กำรใช้มำตรกำรทำง
สิ่งแวดล้อมอย่ำงบูรณำกำรฯ
๔. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรท่องเที่ยว
๔.1 แนวทำงกำรพัฒนำ
ส่งเสริมควำมรู้และทักษะของ
ชุมชน
๔.2 แนวทำงกำรพัฒนำ
ฝึกฝนบุคลำกรในด้ำนกำร
บริหำรและท่องเที่ยวในพื้นที่

ชื่อโครงกำร
63. โครงการฝึกอบรมความรู้การดับเพลิง
เบื้องต้น
64. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การศึกษา
65.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
66. โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในสถานศึกษา
67. โครงการจัดงานวันครู
68. โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่นักเรียนในเขต
เทศบาล

งบประมำณ
50,000
780,000
300,000
50,000
70,000
35,000

1. โครงการอนุรักษ์ใช้พลังงานภายใน
สถานศึกษาอย่างรู้คุณค่า
2. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคาร์บอนด์
ฟุตพรินต์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3. โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้าน
การจัดการขยะมูลฝอย
4. โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน
5. โครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันทอด
อาหารที่เสื่อมสภาพ

46,500

1. โครงการสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มสนใจ
อาชีพ

100,000

2. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย

22,000
33,600
34,000
37,000

20,000

ยุทธศำสตร์/แนวทำง
๕. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำร
และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน
๕.1 แนวทำงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเทศบำลให้มีควำมรู้มี
ทักษะในกำรทำงำนโดยยึด
หลักธรรมำภิบำลฯ

๕.2 แนวทำงกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรและระบบข้อมูล
ข่ำวสำรสำรสนเทศให้มี
ประสิทธิภำพ

ชื่อโครงกำร

งบประมำณ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลฯ หลักสูตร
การสร้างจิตสานึกในการรักองค์กร
2. หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
3. หลักสูตรการสร้างจิตสานึกในด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
4. หลักสูตรกฏหมายทะเบียนราษฎร์และบัตร
ประจาตัวประชาชน
5. หลักสูตรกฎหมาย พรบ.รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
6. หลักสูตรการจัดทาแผนที่ภาษีและระเบียบ
ทรัพย์สิน
7. หลักสูตรการเงิน การคลังและการพัสดุ
8. หลักสูตรการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
9. โครงการปฐมนิเทศพนักงานที่บรรจุใหม่
10. โครงการอบรมกฎหมายระเบียบวินัยแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
11. โครงการอบรมกฏหมายระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล
12. โครงการเตรียมความพร้อมคณะทางาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต
13. โครงการเผยแพร่กฏหมายใน
ชีวิตประจาวันแก่ประชาชน
14. โครงการเผยแพร่ผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
15. โครงการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
16. โครงการจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
17. โครงการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปี
18. โครงการเผยแพร่ผลการดาเนินงาน

100,000
250,000
55,000
12,000
100,000
35,000
32,200
28,000
23,000
30,000
192,000
120,000
250,000
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
50,000

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

๕.3 แนวทำงกำรพัฒนำ
ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้และสำนที่
ปฏิบัติงำนให้ได้มำตรฐำน
เพียงพอต่อกำรทำงำน

ชื่อโครงกำร
19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูน
ศักยภาพอาสาสมัครประชาสัมพันธ์
20. โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องรับลูกข่าย
ระบบกระจายเสียงไร้สายในชุมชน
21. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
22. โครงการจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด
23. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
24. โครงการติดตั้งเครื่องเสียงภายในสานัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
25. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
26. โครงการจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์เครื่อง
ผจญเพลิง
27. โครงการจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
28. โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร
29. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน
ระบบพวงมาลัย
30. โครงการจัดซื้อระบบคุมการ์ดทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยรหัสแท่ง
31. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์
32. โครงการจัดซื้อเครื่องธนบัตร
33. โครงการจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ
34. โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะ
35. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้า
36. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
37. โครงการจัดวื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
38. โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร
39. โครงการจัดซื้อโต๊ะทางาน
40. โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
41. โครงการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร
42. โครงการจัดซื้อโต๊ะกิจกรรม
43. โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร
44. โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
45. โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าขาว
ขาพับได้

งบประมำณ
1,300,000
362,500
200,000
36,000
24,490
250,000
35,000
70,000
70,000
20,000
600,000
300,000
88,000
16,900
1,000
3,100
300,000
344,700
17,200
85,000
112,000
50,000
42,000
88,000
5,000
24,000
44,000

โครงการที่มีการยกเลิก ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง จานวน 1 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จานวน
14 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จานวน 1 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
และการมีส่วนร่วมของประชาชน จานวน 14 โครงการ
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและผังเมือง
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ
สนับสนุนโครงกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงกำร
สร้ำงพื้นฐำนเมืองและชุมชนที่
สำมำรถนำไปปฏิบัติได้
๒. ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม
คุณภำพชีวิต ภูมิปัญญำ ควำม
มั่นคงและควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน
2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ
ส่งเสริมกิจกรรมและ
นันทนำกำรในชุมชน

ชื่อโครงกำร

งบประมำณ

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย 39,800,000
น้า บริเวณหมู่บ้านสวนมหาวงษ์ 2 ม. 4 ตาบล
สาโรง

1. โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย
2. โครงการจัดกิจกรรมลานกีฬาเทศบาล
เมืองปูเจ้าสมิงพราย
3. โครงการแข่งขันเต้นแอโรบิค เต้นลีลาศ
เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย
4. โครงการมหกรรมกีฬามวลชนสานสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด
5. โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
6. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง
หน่วยงานราชการ “ปู่เจ้าสมิงพรายคัพ”
7. โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำ
8. โครงการจัดงานอาหารดีเจดีย์หน้าวัด
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและ 9. โครงการสืบค้นข้อมูลเพื่อจัดตั้งมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนโดย
วัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ร่วมมือกับทุกภำคส่วน
2.3 แนวทำงกำรพัฒนำ
10. โครงการจ้างบุคลากรทางการแพทย์
คุณภำพสถำนบริกำร
สำธำรณสุข ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลำกรด้ำน
สำธำรณสุข
2.4 แนวทำงกำรพัฒนำ จัด 11. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและ เขตเมือง
สวัสดิกำรทำงกำรด้ำน
สำธำรณสุขให้แก่ประชำชน
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1,613,000

ยุทธศำสตร์/แนวทำง
2.5 แนวทำงกำรพัฒนำ
ระบบโครงข่ำยบริกำร
สำธำรณสุขให้มีคุณภำพ
2.6 แนวทำงกำรพัฒนำ
ส่งเสริมกำรศึกษำในระบบ
ภำยนอกระบบ และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย
๔. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรท่องเที่ยว
2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ
ส่งเสริมควำมรู้และทักษะของ
ชุมชน
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำร
และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเทศบำลให้มีควำมรู้มี
ทักษะในกำรทำงำนโดยยึด
หลักธรรมำภิบำลฯ
5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรและระบบข้อมูล
ข่ำวสำรสำรสนเทศให้มี
ประสิทธิภำพ
5.3 แนวทำงกำรพัฒนำ
ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้และสำนที่
ปฏิบัติงำนให้ได้มำตรฐำน
เพียงพอต่อกำรทำงำน

ชื่อโครงกำร
12. โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
13. กิจกรรมการเสริมสร้างหลักสูตรโตไปไม่
โกงในสถานศึกษา
14. โครงการอุดหนุนชุมชนจัดซื้อหนังสือพิมพ์
และ/หรือวารสาร
1. โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

1. โครงการส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
ขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

งบประมำณ
300,000
40,000
372,000

300,000

50,000

2. โครงการจัดทาวีดีทัศน์

200,000

3. โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพร้อมตรา
สัญลักษณ์เทศบาล
4. โครงการจัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์
5. โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
6. โครงการจัดซื้อนาฬิกาแขวนผนัง
7. โครงการจัดซื้อตู้ยาสามัญประจาบ้าน
8. โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร
9. โครงการจัดซื้อและติดตั้งเก้าอี้อัฒจรรย์
บริเวณอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ ตาบล
สาโรงใต้
10. โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
ดูดฝุ่น ดูดน้า
11. โครงการจัดซื้อเครื่องขัดพื้น

240,000
99,840
15,000
8,000
1,000
14,000
1,850,000
20,000
18,000

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

ชื่อโครงกำร
12. โครงการจัดซื้อรถเข็นรีดน้า
13. โครงการให้การสนับสนุนการเลือกตั้งใน
ทุกระดับตามนโยบายของรัฐบาลและทาง
ราชการ
14. โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล

งบประมำณ
35,600
100,000
650,000

ภำคผนวก

