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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
 การปกครองทองถิ่น เปนหลักการปกครองแบบกระจายอำนาจ (Decentralization) เปนองคกรที่มี

ความใกลชิดกับพี่นองประชาชนมากที่สุดและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีปฐมบทมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ที่ไดทรงยกฐานะ
ตำบลทาฉลอมขึ้นเปน “สุขาภิบาลทาฉลอม” เมื่อพุทธศักราช 2448 นับเปนการกระจายอำนาจการปกครองให
ประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมอยางแทจริงและเปนการวางรากฐานที่สำคัญในการปกครองทองถิ่นไทยจวบจน
ปจจุบัน สำหรับการปกครองทองถ่ินไทยในปจจบุันมรีูปแบบการปกครองที่หลากหลาย ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในรูปของ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) หรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ คือกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

เทศบาล (Municipality) ซึ่งเปนการปกครองทองถ่ินรูปแบบหน่ึง มีจุดกอเกิดกำเนิดข้ึนครั้งแรกตาม 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยเปนการยกสุขาภิบาลที่มีอยูเดิมขึ ้นเปนเทศบาล และมีการ
ปรับปรุงกฎหมายหลายครั้ง และเทศบาลมีฐานะเปนนิติบุคคลมีอิสระในการปกครองตนเองภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายจากเหตุผลขางตนจะเห็นไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลมีความสำคัญอยางยิ่งในการ
พัฒนาทองถิ่น ซึ่งการพัฒนาทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นจะตองมีการวางแผนในการทำงานให
สอดรับกับนโยบายผูบริหาร (Top-down) และความตองการของพี่นองประชาชน (bottom-up) และการจะทราบวา
การวางแผนงาน/โครงการมีประสิทธิภาพ สำเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไมน้ัน จะตองมีเครื่องมือหน่ึงที่เราเรียกวา 
การติดตามและการประเมินผล ซึ่งเปนเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำใหเราทราบวาแผนงาน/โครงการใดควรปรับปรุงแกไข 
ควรยุบเลิก หรือดำเนินการตอไป 
  การติดตามและประเมินผลถือเปนเครื ่องมือสำคัญในการปรับปรุงการทำงาน ซึ ่ง การติดตาม 
(Monitoring) เปนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดำเนินงานในการใชทรัพยากร (Input) กับผลผลิต 
(Output) วามีความสัมพันธสอดคลองกันและตรงตามความตองการหรือไม และผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดจาก
ผลผลิตมีประโยชนตอพี ่นองประชาชนหรือไม และมีใครไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานดังกลาว สวน การ
ประเมินผล (Evaluation) เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื ่อประเมิน
ความกาวหนาของโครงการ/แผนงานวามีการใชทรัพยากรอยางไรบาง มีการดำเนินงานเปนไปตามแผนงาน ตาม
ขั ้นตอน ตามเวลาที ่กำหนดหรือไม ตลอดจนผลงานเปนไปตามแผนงาน วัตถุประสงค และเปาหมายหรือไม โดย
พิจารณาถึงองคประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และ
ผลกระทบ (Impact)  
  เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหมไดเห็นถึงความจำเปนและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
เพื่อตองการใหการติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือและแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานตางๆ ในอนาคต 
เพื่อใหการดำเนินงานตางๆ เปนไปตามวัตถุประสงคอยางแทจริง 
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วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  1.เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสูการปรับปรุงการดำเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และทราบถึงสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนำขอมูลที่ไดไปเปนขอเสนอแนะ
แกผูบริหารทองถ่ินในการจัดทำแผนพัฒนาปตอไป 
  2.เพื่อใหทราบวาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม เปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่
สอดคลองกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดหรือไมและโครงการพัฒนาน้ันประสบความสำเร็จ
ตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการติดตามและประเมินผล 
  1.ทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรงุการดำเนินงานใหมปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  2.ทราบถึงสมัฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนำขอมูลที่ไดไปเปนขอเสนอตอผูบรหิาร
ทองถ่ินในการจัดทำแผนพัฒนาปตอไป 
  3.ทราบผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม เปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่
สอดคลองกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดหรือไมและโครงการพัฒนาน้ันประสบความสำเร็จ
ตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

 ยุทธศาสตรและแผนงาน 
 1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 2.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกจิ 
  2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  2.2 แผนงานการเกษตร 
  2.3 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
 3.ยุทธศาสตรดานสังคม 
  3.1 แผนงานงบกลาง 
  3.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
  3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

4.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  4.2 แผนงานบริหารทั่วไป 
  4.3 แผนงานการเกษตร 
  4.4 แผนงานสาธารสุข 
 5.ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
  5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 6.ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  6.1 แผนงานการศึกษา 
  6.2 แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 7.ยุทธศาสตรดานการเมืองการปกครอง และการบริหาร 
  7.1  แผนงานบรหิารทั่วไป 
  7.2. แผนงานความเขมแข็งของชุมชน 
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บทท่ี 2 
ผลการดำเนินโครงการ 

  
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม ไดมีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน   (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาทองถ่ิน ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  
จำนวนทั้งสิ้น 181 โครงการ งบประมาณ 1,233,431,850 บาท สามารถดำเนินการไดจริง 77 โครงการ 
งบประมาณ 74,076,987.48 บาท คิดเปน รอยละ 42.54 ของโครงการทั้งหมด 
 

ยุทธศาสตร 
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการไดจริง จำนวน

โครงการ 
คิดเปน % 

จำนวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 78 161,116,600 25 18,956,000 32.05 

2.ดานเศรษฐกจิ 7 700,280,000 1 9,899,972.50 14.29 

3.ดานสังคม 18 12,104,800 8 7,539,863 44.44 
4.ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

24 323,250,000 5 6,451,168 20.08 

5.ดานสาธารณสุข 8 175,000 6 125,802 75.00 
6.ดานการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

35 35,375,450 30 30,963,781.98 85.71 

7.ดานการเมืองการ
ปกครองและการบริการ 

11 1,130,000 2 140,400 18.18 

รวม 181 1,233,431,850 77 74,076,987.48 42.54% 
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ตารางแสดงรายละเอียดการดำเนินการตามยุทธศาสตร 

ลำดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม สถานะ 

การดำเนินการ 

งบประมาณ 

(เบิกจาย) 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการกอสรางถนนยกระดับ สายประปาตลาดกลาง พรอมวางทอระบายน้ำ ม.1 ดำเนินการแลว 500,000 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยวังจะอาย 7 เช่ือมซอยวังจะอาย 4 ม.7 ดำเนินการแลว 500,000 

3 โครงการกอสรางถนนเสริมเหล็ก ซอยวังจะอาย 7 ม.7 ดำเนินการแลว 500,000 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยดีไวน (ถนนเช่ือมตำบล) ม.8 ดำเนินการแลว 500,000 

5 โครงการกอสรางถนน ยกระดับ สายหนองบัว ซ.5 หมูที่ 1 ไมไดดำเนินการ - 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.6 (นาตรอก) หมูที ่1 ไมไดดำเนินการ - 

7 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซกิ้ง ซ.หนองบัว 2 หมูท่ี 1 ไมไดดำเนินการ - 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกาะยาวพัฒนา - ซ.วังจะอาย 4 หมู
ที่ 1 เช่ือมหมูที่ 7 

ไมไดดำเนินการ - 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก ซอยยายบู หมูที่ 2 ไมไดดำเนินการ - 

10 โครงการกอสรางสะพาน จุดที่ 1 หมูที่ 2 ไมไดดำเนินการ - 

11 โครงการปรับปรุงอาคาอเนกประสงค (หลังเกา) หมูที่ 2 ไมไดดำเนินการ - 

12 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซก้ิง สายคลองทราย 1 
หมูที่ 3 

ไมไดดำเนินการ - 

13 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซก้ิง สายคลองทราย 2 
หมูที่ 3 

ไมไดดำเนินการ - 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.1 หมูที่ 4 ไมไดดำเนินการ - 

15 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.10 (เกาะโมกข 2) หมูที่ 4 ไมไดดำเนินการ - 

16 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.4 (แมน้ำจันทบุรี) หมูที่ 4 ไมไดดำเนินการ - 

17 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.6 (บานยายกัน) หมูที่ 4 ไมไดดำเนินการ - 

18 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.8 (หนองแฟบ) หมูที่ 4 ไมไดดำเนินการ - 

19 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.11 (ทุงนาลา) หมูที่ 4 ไมไดดำเนินการ - 

20 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.บานใน หมูที่ 5 ไมไดดำเนินการ - 

21 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.หนองชวง หมูที่ 5 ไมไดดำเนินการ - 

22 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.ทุงคานรูดพัฒนา 1 หมูที่ 5 ไมไดดำเนินการ - 

23 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.ทุงคานรูดพัฒนา 3 หมูที่ 5 ไมไดดำเนินการ - 

24 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.บานยายซา หมูที่ 5 (หมูที่ 5 – หมูที่ 2) ไมไดดำเนินการ - 

25 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเกาะสาน 2 – หนองเสม็ด หมูที่ 6 ไมไดดำเนินการ - 

26 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.บานตาแสน หมูที่ 6 ไมไดดำเนินการ - 

27 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.รวมใจ หมูที่ 6 ไมไดดำเนินการ - 

28 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซกิ้ง ซ.วังจะอาย 1 หมูท่ี 7 ไมไดดำเนินการ - 
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ลำดับ
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โครงการ/กิจกรรม สถานะ 

การดำเนินการ 

งบประมาณ 

(เบิกจาย) 

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ไมไผสายถนนอินทนนท - บางจะอาย หมู
ที่ 7,10 ตำบลมะขาม เช่ือมตำบลทาหลวง 

ไมไดดำเนินการ - 

30 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL (ช้ันพ้ืนทางดินซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางธรรมชาติ) ซอยพญาลาง 2 (หนองบัว-ดีไวน) หมูท่ี 8  

ไมไดดำเนินการ - 

31 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.วีระติ หมูที่ 8 ไมไดดำเนินการ - 

32 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL (ช้ันพื้นทางดินซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางธรรมชาติ) สายพญาลาง - ดีไวน - พญาบน หมูที่ 8  

ไมไดดำเนินการ - 

33 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL (ช้ันพื้นทางดินซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางธรรมชาติ) ซอยรอบหนองเสม็ด  หมูที่ 9  

ไมไดดำเนินการ - 

34 โครงการถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซก้ิง ซ.ตะบาก 1 (แยกขวา) หมู
ที่ 9 (ซอยโรงเล่ือย) 

ไมไดดำเนินการ - 

35 โครงการกอสรางอาคาอเนกประสงค หมูที่ 10 ไมไดดำเนินการ - 

36 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยหนองเสม็ดพรอมวางทอคสล.จำนวน 2 จุด หมูท่ี 10 ไมไดดำเนินการ - 

37 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL (ช้ันพื้นทางดินซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางธรรมชาติ) ซอยสะพานตาเมือง - ดีไวน หมูที่ 10  

ไมไดดำเนินการ - 

38 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL (ช้ันพื้นทางดินซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางธรรมชาติ) ซอยทุงไอไก-สะพานตาเมือง หมูที่ 10   

ไมไดดำเนินการ - 

39 โครงการกอสรางถนนหนองไอวี (ยกระดับ) พรอมวางทอระบายน้ำ 3 จุด หมูที่ 10 ไมไดดำเนินการ - 

40 โครงการกอสรางถนน คสล. รอบหนองหัวลาน หมูที่ 10 ไมไดดำเนินการ - 

41 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม คสล.สายเนินตาอู หมูที่ 6 ไมไดดำเนินการ - 

42 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม คสล.สายหนองบัว - กระทิง หมูที่ 8 ไมไดดำเนินการ - 

43 โครงการกอสรางทอระบายน้ำ คสล. สายเกาะโมกข หมูที่ 4 ไมไดดำเนินการ - 

44 โครงการวางทอระบายน้ำ คสล.ซอยเกาะสำนัก หมูที่ 9 ไมไดดำเนินการ - 

45 โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. พรอมบอพัก ซอยหลังวัด หมูที่ 9 ไมไดดำเนินการ - 

46 โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. ซ.เจริญไพรศาลน หมูที่ 10 ไมไดดำเนินการ - 

47 โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. ซ.ทุงปอ หมูที่ 10 ไมไดดำเนินการ - 

48 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL (ช้ันพื้นทางดินซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางธรรมชาติ) ซอยคริสตจักร หมูที่ 1  

ไมไดดำเนินการ - 

49 โครงการปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน หมูที่ 4 ไมไดดำเนินการ - 

50 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน หมูที่ 8 ไมไดดำเนินการ - 

51 โครงการกอสรางประปาขนาดเล็ก (บอบาดาล) หมูที่ 10 ไมไดดำเนินการ - 

52 โครงการขยายเขตไฟฟา(แรงต่ำ) สายเกาะโมกข-หนองอู หมูที 4 ไมไดดำเนินการ - 

53 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ ซ.1 หมูที่ 6 ไมไดดำเนินการ - 

54 โครงการขยายเขตไฟฟา ซ.7,3 หมูที่ 7 ไมไดดำเนินการ - 

55 โครงการขยายเขตไฟฟา ซ.ดีไวน หมูที่ 8 ไมไดดำเนินการ - 

56 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน หมูที่ 10 ไมไดดำเนินการ - 

57 โครงการขยายเขตไฟฟา ซ.ตรอกนางยอง หมูที่ 10 ไมไดดำเนินการ - 

รวมงบประมาณโครงการในเทศบัญญัติ (ยุทธศาสตรท่ี 1) 2,000,000 
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เงินสะสมเทศบาล 

58 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยดีไวน ม.8 ดำเนินการแลว 500,000 

59 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยวังจะอาย 4 ม.7 ดำเนินการแลว 500,000 

60 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยคอกรัก ม.1 ดำเนินการแลว 500,000 

61 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยทุงปรือ ม.10 ดำเนินการแลว 500,000 

62 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเกาะยาวพัฒนา ซอย 2 ม.1 ดำเนินการแลว 500,000 

63 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนองขุม - ยายซา ม.2 ดำเนินการแลว 500,000 

64 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยทาหลวงลาง 1 (ซอยวังเลียบ) ม.4 ดำเนินการแลว 500,000 

65 โครงการกอสรางถนนทางเขาพรอมลานพื้นที่จอดรถคสล. บริเวณศพด. ม.7 ดำเนินการแลว 500,000 

66 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอยเกาะตะบาก 2 (ซอยหนองชาง
ตาย) ม.9 

ดำเนินการแลว 329,000 

67 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอยสุโขธารา – รวมหนองออ
พัฒนา (ซอยครูสิทธา) ม.3 

ดำเนินการแลว 159,000 

68 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอยรอบบึง ม.6 ดำเนินการแลว 384,000 

69 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอยเกาะตะบาก 3 (ซอยหนอง
แสง) ม.9 

ดำเนินการแลว 499,000 

70 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอยวังจะอาย 1 (ซอยนางงาม) ม.7 ดำเนินการแลว 499,000 

71 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอยเฉลิมพระเกียรติ 12  (ซอย
คลองทราย 2) ม.3 

ดำเนินการแลว 499,000 

72 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยทุงคานรูด ม.5 ดำเนินการแลว 580,000 

73 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค ม.1 ดำเนินการแลว 1,083,000 

74 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน คลองล่ี ม.9 ดำเนินการแลว 150,000 

75 โครงการกอสรางซุมเทิดพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 บริเวณทางเขาสำนักงานเทศบาล ดำเนินการแลว 499,000 

รวมเงินสะสม (ยุทธศาสตรท่ี 1) 8,681,000 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 

76 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตะบาก 1/1 หมูที่ 9 ดำเนินการแลว 1,000,000 

77 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสะพานตาเมือง-ดีไว หมูที่ 10 ดำเนินการแลว 6,655,000 

78 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตอกยางแดง หมูที่ 10 ดำเนินการแลว 620,000 

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ยุทธศาสตรท่ี 1) 8,275,000 

รวม ยุทธศาสตรท่ี 1 18,956,000 
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2.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกจิ 

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1 ฝกอบรมสงเสริมกลุมอาชีพ ไมไดดำเนินการ - 

2 สนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลมะขาม ไมไดดำเนินการ - 

3 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพการเล้ียงผ้ึงพันธุและชันโรง ไมไดดำเนินการ - 

2.2 แผนงานการเกษตร 

4 แกไขปญหาผลผลิตตกต่ำ ไมไดดำเนินการ - 

5 การปรับภูมิทัศนพัฒนาอางเก็บน้ำหนองตะพองเชิงอนุรักษบานมะขาม หมูที่ 1 ดำเนินการแลว 9,899,972.50 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6 โครงการปรับภูมิทัศนตลาดกลาง ทต.มะขามเมืองใหม ไมไดดำเนินการ - 

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

7 โครงการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยทางธรรมชาต ิ ไมไดดำเนินการ - 

รวม ยุทธศาสตรท่ี 2 9,899,972.50 

3.ยุทธศาสตรดานสังคม 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการเฝาระวังชวยเหลือผูที่เจ็บปวยฉุกเฉิน และประสบอุบัติเหต ุ ดำเนินการแลว 34,900 

2 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลตางๆ ไมไดดำเนินการ - 

3 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูผูปฏิบัติงานในระบบการแพทยฉุกเฉิน ไมไดดำเนินการ - 

4 โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบเหตุสาธารณภัย ดำเนินการแลว 7,492 

5 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อปพร. ไมไดดำเนินการ - 

6 โครงการฝกอบรมใหความรูดานความปลอดภัยในการทำงานสำหรับบุคลากรใน
สำนักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม 

ไมไดดำเนินการ - 

7 โครงการเฝาระวังการใชสารเสพตดิ ดำเนินการแลว 6,030 

8 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดำเนินการแลว 109,250 

9 โครงการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ดำเนินการแลว 114,091 

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
10 โครงการแกไขปญหาสังคมและความยากจน ไมไดดำเนินการ - 

11 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาครอบครัว ไมไดดำเนินการ - 

12 โครงการรอยดวงใจ หวงใยผูสูงอายุ ไมไดดำเนินการ - 

13 จัดกิจกรรมศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลมะขาม ไมไดดำเนินการ - 

14 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ไมไดดำเนินการ - 

15 โครงการว่ิงมินิมาราธอนและแกไขปญหายาเสพติดเทิดพระเกียรต ิ ไมไดดำเนินการ - 

3.3.แผนงานงบกลาง 

16 เบี้ยผูปวยเอดส ดำเนินการแลว 144,000 

17 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ ดำเนินการแลว 6,455,300 

18 เบี้ยยังชีพคนพิการ ดำเนินการแลว 668,800 

รวม ยุทธศาสตรท่ี 3 7,539,863 
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4.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการจัดซ้ือถังขยะ ดำเนินการแลว 98,868 

2 โครงการธนาคารขยะชุมชน ไมไดดำเนินการ - 

4.2 แผนงานบริหารท่ัวไป 

3 โครงการชุมชนนาอยูหมูบานนามอง ไมไดดำเนินการ - 

4.3 แผนงานการเกษตร 

4 โครงการขุดสระน้ำเกาะยาวพัฒนา หมูที่ 1 ไมไดดำเนินการ - 

5 โครงการวางทอสงน้ำ หนองตะพอง หมูที่ 1 ไมไดดำเนินการ - 

6 โครงการกอสรางโรงกรองน้ำ หมูที่ 3 ไมไดดำเนินการ - 

7 โครงการขุดลอกสระสาธารณะ(สระประปาหมูบาน)หมูที่ 4 ไมไดดำเนินการ - 

8 โครงการขุดลอกหนองครก หมูที่ 5 ไมไดดำเนินการ - 

9 โครงการขุดสระหนองตาเหียบ หมูที่ 6 ไมไดดำเนินการ - 

10 โครงการขุดลอกหนองลำลิง หมูที่ 7 ไมไดดำเนินการ - 

11 โครงการกอสรางเขื่อนริมตล่ิงวัดพญาลาง หมูที่ 8 ไมไดดำเนินการ - 

12 โครงการขุดลอกหนองยาง หมูที 9 ไมไดดำเนินการ - 

13 โครงการขุกลอกหนองเสม็ด หมูที่ 9 ไมไดดำเนินการ - 

14 โครงการขุดลอกสระหนองชางตาย หมูที่ 9 ไมไดดำเนินการ - 

15 โครงการขุกลอกหนองเสม็ด-คลองตาหนู หมูที่ 9 ไมไดดำเนินการ - 

16 โครงการขุดลอกสระหนองไอยาน หมูที่ 10 ไมไดดำเนินการ - 

17 โครงการขุดลอกคลองตาหลูด หมูที่ 10 ไมไดดำเนินการ - 

18 โครงการปรับปรุงทอสงน้ำจากสถานีสูบน้ำ P 7 หมูที่ 10 ไมไดดำเนินการ - 

19 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำดวยระบบไฟฟา หมูที่ 10 ไมไดดำเนินการ - 

20 โครงการ รักน้ำ รักปา รักษาแผนดิน ไมไดดำเนินการ - 

21 โครงการขุดลอกคลองล่ี หมูที่ 1 ดำเนินการแลว 4,156,400 
(นพค.14) 

22 โครงการขุดลอกคลองมะขาม หมูที่ 1 ดำเนินการแลว 490,300 
(นพค.14) 

23 โครงการขุดลอกคลองตาหนู หมูที่ 9 ดำเนินการแลว 1,667,200 
(นพค.14) 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

24 โครงการชุมชนรักษส่ิงแวดลอม ดำเนินการแลว 38,400 

รวม ยุทธศาสตรท่ี 4 6,451,168 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม สถานะ 

การดำเนินการ 

งบประมาณ 

(เบิกจาย) 

5.ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 

5.1 แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย ไมไดดำเนินการ - 

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลมะขาม ไมไดดำเนินการ - 

3 โครงการ ”บิ๊ก คลีนน่ิง เดย”  ดำเนินการแลว ไมใชงบประมาณ 

4 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา   ดำเนินการแลว 77,040 

5 โครงการรณรงคและควบคุมไขเลือดออก                                                             ดำเนินการแลว 15,000 

6 โครงการวัยใส หางไกลเอดส ดำเนินการแลว ไมใชงบประมาณ 

7 โครงการอบรมปฏิบัติใหความรูในการปองกันโรคติดเช้ือ โคโรนา 2019 ดำเนินการแลว 12,000 

8 คาวัสดุอุปกรณในการจัดทำหนัากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยรวมใจ
ปองกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 

ดำเนินการแลว 21,762  
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

รวม ยุทธศาสตรท่ี 5 125,802 

6.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

6.1 แผนงานการศึกษา 

1 คาเครื่องแบบนักเรียน ดำเนินการแลว 15,600 

2 จัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) ดำเนินการแลว 122,400 

3 คาหนังสือเรียน ดำเนินการแลว 10,400 

4 คาอุปกรณการเรียน ดำเนินการแลว 10,400 

5 โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา ไมไดดำเนินการ - 

6 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น (คาใชจายในการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ศพด.) 

ดำเนินการแลว 41,306 

7 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดำเนินการแลว 22,360 

8 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ดำเนินการแลว 656,000 

9 โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการแลว 25,000 

10 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการแลว 8,000 

11 โครงการเรียนรูสูโลกกวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ดำเนินการแลว 30,000 

12 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน ดำเนินการแลว 8,000 

13 คาอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถม (เด็กเล็ก – ป.6) ดำเนินการแลว 305,954.14 

14 คาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการแลว 118,081.84 

15 สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการแลว 319,780 

16 โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม  (โรง
อาหาร) 

ดำเนินการแลว 350,000 

(เงินสะสม ศพด.) 

17 โครงการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
มะขามเมืองใหม     

ดำเนินการแลว 170,000 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV   ดำเนินการแลว 28,500  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 



11 
 

ลำดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม สถานะ 

การดำเนินการ 

งบประมาณ 

(เบิกจาย) 

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
19 โครงการบวชชีพราหมณ ดำเนินการแลว 15,000 

20 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง  ดำเนินการแลว 100,000 

21 โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น (การประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ) ดำเนินการแลว 15,000 

22 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูรอน ไมไดดำเนินการ -  

23 โครงการแหเทียนเขาพรรษา  ดำเนินการแลว 9,000 

24 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยจากใจพี่สอนนอง ดำเนินการแลว 15,000 

25 โครงการสงเสริมศิลปะการแสดงพื้นบาน ดำเนินการแลว 15,000 

26 โครงการวันออกพรรษา  ดำเนินการแลว 10,000 

27 โครงการกีฬาตานยาเสพติด ดำเนินการแลว 90,000 

28 สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันมหกรรมกีฬาอำเภอมะขาม ดำเนินการแลว 50,000 

29 โครงการวันเด็กแหงชาติ ดำเนินการแลว 70,000 

30 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (กอสรางสนามฟุตซอลหญาเทียม ม.3) ไมไดดำเนินการ -  

31 โครงการกอสรางสนามกีฬามาบตะเภา ม.6 ไมไดดำเนินการ -  

32 โครงการกอสรางสระวายน้ำของทต.มะขามเมืองใหม  ไมไดดำเนินการ -  

33 โครงการกอสรางสนามฟุตบอลหญาเทียม ม.9 ดำเนินการแลว 2,895,000 

(เงินกู กสท.) 
34 โครงการปรับปรุงรั้วสนามกีฬา ม.1  ดำเนินการแลว 268,000 

(เงินสะสม) 
35 โครงการกอสรางงานปรับสภาพสนามกีฬา ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี  ดำเนินการแลว 25,170,000 

(กรมพลศึกษา) 
รวม ยุทธศาสตร ท่ี 6 30,963,781.98 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม สถานะ 

การดำเนินการ 

งบประมาณ 

(เบิกจาย) 

7.ยุทธศาสตรดานการเมืองการปกครอง และการบริหาร 

7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

1 โครงการการจัดทำแผน ไมไดดำเนินการ - 

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน ไมไดดำเนินการ - 

3 สนับสนุนสงเสริมการจัดทำแผนชุมชนของหมูบาน ไมไดดำเนินการ - 

4 โครงการเทศบาลมะขามเมืองใหมปลอดทุจริตและประชาชนรูกฎหมาย ไมไดดำเนินการ - 

5 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป ดำเนินการแลว 96,000 

6 โครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาล ไมไดดำเนินการ - 

7 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี ไมไดดำเนินการ - 

8 โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร ผูบริหาร พนักงานและลูกจางและผูที่
เก่ียวของ 

ไมไดดำเนินการ - 

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล 

ไมไดดำเนินการ - 

10 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝายบริหาร 
ฝายนิติบัญญัติ และกลุมองคกร 

ดำเนินการแลว 44,400 

7.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

11 ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ไมไดดำเนินการ - 

รวม ยุทธศาสตร ท่ี 7 140,400 

รวม  ยุทธศาสตร ท่ี 1 - 7 74,076,987.48 
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บัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ 

ลำดับท่ี วัสดุ/ครุภัณฑ สถานะการ

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

(เบิกจาย) 

1 จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน ดำเนินการแลว 203,353.90 

2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทย ุ ดำเนินการแลว 142,744 

3 จัดซ้ือวัสดุกอสราง ดำเนินการแลว 281,637.83 

4 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ดำเนินการแลว 542,245 

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ดำเนินการแลว 45,200 

6 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว ดำเนินการแลว 97,212 

7 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ดำเนินการแลว 39,856 

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย ดำเนินการแลว 199,532 

9 จัดซ้ือวัสดุดับเพลิง ดำเนินการแลว 33,900 

10 ตูเหล็ก 4 ล้ินชัก (สำนักปลัด) ดำเนินการแลว 7,900 

11 เกาอ้ีสำนักงาน (สำนักปลัด) ดำเนินการแลว 3,000 

12 กลองถายรูป (สำนักปลัด) ดำเนินการแลว 27,000 

13 คอมพิวเตอรโนตบุก 2 เครื่อง (สำนักปลัด) ดำเนินการแลว 44,000 

14 ตูเหล็กแบบ 2 บาน (สำนักปลัด) ดำเนินการแลว 5,500 

15 ปมพนยา (สำนักปลัด) ดำเนินการแลว 4,450 

16 เครื่องเล่ือยยนต (สำนักปลัด) ดำเนินการแลว 7,000 

17 เครื่องตัดแตงพุมไม (สำนักปลัด) ดำเนินการแลว 7,000 
18 เครื่องตัดหญาแบบน่ังขับ (สำนักปลัด) ดำเนินการแลว 240,000 

19 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทุนลอยน้ำ (สำนักปลัด) ดำเนินการแลว 399,500 

20 หัวฉีดดามปน (สำนักปลัด) ดำเนินการแลว 51,800 

21 เครื่องสำรองไฟฟา (สำนักปลัด) ดำเนินการแลว 2,500 

22 เครื่องพิมพ 2 เครื่อง (สำนักปลัด)  ดำเนินการแลว 16,000 

23 คอมพิวเตอรสำนักงาน (กองคลัง) ดำเนินการแลว 22,000 

24 เครื่องพิมพ (กองคลัง) ดำเนินการแลว 8,000 

25 เครื่องสำรองไฟฟา (กองคลัง) ดำเนินการแลว 2,500 

26 เครื่องแสกนลายน้ิวมือ บันทึกเวลาเขาออก ดำเนินการแลว 12,000 
27 ติดตั้งกลองวงจรปด บริเวณสำนักงานเทศบาล และทางเขา ออก หมูที่ 1 ดำเนินการแลว 490,000 

(เงินสะสม) 
28 รถยนตตรวจการณ     งบประมาณ   1,570,000   บาท  (เงินสะสม) ไมไดดำเนินการ - 

รวม 2,935,830.73 
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บทท่ี 3 
ผลการใชจายงบประมาณ 

 
    เทศบาลตำบลมะขามเม ืองใหม  ได ดำเน ินการจ ัดทำแผนพัฒนาท องถ ิ ่น 5 ป   ตามระเบ ียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2561 ซึ่งในป 2563 ไดบรรจุโครงการไวทั้งสิ้น 181 โครงการ งบประมาณ 1,233,431,850 บาท 

สามารถดำเนินโครงการไดจริง 77 โครงการ งบประมาณ  74,076,987.48 บาท คิดเปน รอยละ 42.54 ของ

โครงการในแผนทั้งหมด โดยสามารถแจกแจงตามประเภทของงบประมาณไดดังน้ี 

1. ใชงบประมาณตามเทศบัญญัติรายจายประจำป พ.ศ. 2563 รวม  45 โครงการ เปนเงิน 12,003,852.98 

บาท 

2. ใชงบประมาณนอกเทศบญัญัติฯ ซึ่งประกอบไปดวย เงินสะสม เงินอุดหนุน เงินกู และเงินจากหนวยงานอื่นๆ 

รวม 32 โครงการ เปนเงิน 62,073,134.50 บาท ดังน้ี 

- เงินสะสม 20 โครงการ เปนเงิน 9,299,000 บาท  

- เงินอุดหนุน 7 โครงการ เปนเงิน 18,395,234.50 บาท 

- เงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 1 โครงการ เปนเงิน 2,895,000 บาท 

- เงินจากหนวยงานอื่นๆ แยกเปน กรมพลศึกษา 1 โครงการ เปนเงิน 25,170,000 บาท และ หนวย

พัฒนาการเคลือ่นที่ 14 จำนวน 3 โครงการ เปนเงิน 6,313,900 บาท 

 
เรียงตามยุทธศาสตรจากมากไปนอยไดดังนี ้

(1) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   คิดเปนรอยละ 85.71 
(2) ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข                               คิดเปนรอยละ 75.00 
(3) ยุทธศาสตรดานสังคม                                  คิดเปนรอยละ 44.44 
(4) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน            คิดเปนรอยละ 32.05 
(5) ยุทธศาสตรดานการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  คิดเปนรอยละ 20.08 
(6) ยุทธศาสตรดานการเมืองการปกครอง และการบริหาร  คิดเปนรอยละ 18.18 
(7) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ     คิดเปนรอยละ 14.29 

                                        รวมทุกยุทธศาสตร                       คิดเปนรอยละ 42.54 
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บทท่ี 4 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 
ปญหา อุปสรรค 

1. ปญหาดานงบประมาณ งบประมาณของเทศบาลมีอยางจำกดั ทำใหไมสามารถดำเนินการตามแผนที่ต้ังไวได
ทุกโครงการ 

2. ปญหาดานการกำหนดตัวช้ีวัด เน่ืองจากแตละโครงการ ผูรบัผิดชอบจะเปนผูกำหนดตัวช้ีวัด บางครั้งมกีาร
กำหนดตัวช้ีวัดที่กวางเกินไป ทำใหการติดตามประเมินผลแผนทำไดยาก 
 

ขอเสนอแนะ 
1. เน่ืองจากเทศบาลมีงบประมาณทีจ่ำกัด จงึควรขอรบังบประมาณจากหนวยงานอื่น  

2. ตัวช้ีวัด หรือ KPI ควรระบเุปน จำนวน (ถาสามารถระบุได) จะทำใหการติดตามความสำเร็จของโครงการทำได

สะดวกข้ึน 

 

  

 


