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ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  
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สวนที่ 1 บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล   
การติดตามและการประเมินผลเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่  

ดําเนินอยู โดยที่การติดตาม (monitoring) เปนกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูล       
ปอนกลับ  (feedback)  เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของ 
วิธีการดําเนินงานหากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน ให
ลุลวง  คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน หรือได
รับนอยกวาที่ควรจะเปนเกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลาในการ ตรวจสอบ
ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับ ประโยชนจาก
โครงการในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว  จะกอใหเกิดประสิทธิภาพ ในการใชตนทุน  
(cost – effective)  ดําเนินงานดานตางๆ  ยกตัวอยางเชน  การใหขอมูลปอนกลับ เกี่ยวกับการบรรลุเปา
หมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอ ทางแกไขปญหา  การติดตามดู
ความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดู ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ    
สวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน  เปนตน  ความสําคัญของการติดตาม
และประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรวาดําเนินการ
ไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและ กําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิด
ความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง  (Strengths)  จุดออน  (weaknesses)  โอกาส  (opportunities)       
ปญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของแผนพัฒนา  โครงการกิจกรรมตางๆ  ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  
สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือนําไปสู การปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมใน
สังคมภายใตความตองการและความพึง พอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป 
เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองรีบเรงดําเนินการและ
จะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ  ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสใน
การเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น  รอโอกาสที่จะดําเนินการ
และตั้งมั่นอยางสุขุม รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดออนตองหยุด
และลดถอยปญหา ลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้งรับใหมั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็
จะตองใชพันธมิตร ใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน  โครงการงานตางๆ  พรอมการปรับปรุงและ   
เรงรีบดําเนินการ  สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิด 
กระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืนเปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง  

  
1.2  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล  
 1)  เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนตอประชาชน และ

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี   
 2)  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  
 3)  เพ่ือใหรถูึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลคชสิทธิ์และแกไขได ตรง

กับปญหาที่เกิดขนึ้  
 4)  เพ่ือใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 
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1.3  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล   
กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีขั้นตอนดังนี้   
1)  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผน

พัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  ผูแทน ประชาคมท
องถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหาร ทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสองคน  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  ผูทรงคุณวุฒิที่ ผู้บูริหารทองถิ่น
คัดเลือกจํานวนสองคน   

2)  เมื่อนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวแลวจัดใหมีการเลือก 
ประธานและเลขานุการ  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการและนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตงตั้ง
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหมีวาระอยูใน ตําแหนง 
คราวละสองปและอาจไดรับคัดเลือกอีกได  

 3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจัดใหมีการประชุมเพ่ือกําหนดกรอบการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รวมถึงแนวทางการติดตามและประเมินผลดวยวิธีการตางๆ   

4)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ตรวจติดตามการดําเนินงานทั้งในสวนของเอกสาร และ
การลงพ้ืนที่จริงที่มีการดําเนินงาน   

5)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ตองจัดใหมีการประชุมเพ่ือประมวลผลของการติดตาม
และประเมินผลในดานหรือมิติตางๆ  โดยนําเสนอรายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น   

                                                                                                                                                           
1.4  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล   
การติดตามประเมินผล  เทศบาลตําบลสําโรงใหม่ใช เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ 

ดําเนินงาน  ไดแก แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งประกอบดวยการ 
ติดตามการดําเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใชจายงบประมาณ  การ
ติดตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 
 1.5  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล   
1)  ทําใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน  สํานัก  กอง  สวนตางๆ บุคคลที่รับผิดชอบไดปฏิบัติงาน 

สอดคลองกัน  ดําเนินการไปไดตามระเบียบ  แบบแผนและเปนระบบเกิดการพัฒนาแบบองครวม  ไมแยก   
สวนในการปฏิบัติงาน   

2)  ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบลสําโรงใหม่สําเร็จทั้งในสวนที่เปนไปตามอํานาจหนาที่  แผน
พัฒนาทองถิ่นท่ีไดกําหนดไว  

3)  ทําใหวิธีการปฏิบัติตามนโยบายแหงรัฐ  นโยบายของผูบริหารทองถิ่น  ดําเนินการไปใน ทิศทาง
เดียวกันและสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ในการพัฒนา   

4)  ทําใหการใชทรัพยากรตางๆ  ในทองถิ่น  ไดถูกใชไปอยางมีประสิทธิภาพไดประโยชนเกิด ความ 
คุมคามากที่สุด   

5)  เปนการชวยใหเกิดการควบคุมการรักษามาตรฐานในการพัฒนาทองถิ่นใหตรงกับ วัตถุประสงค
ที่ตั้งไวที่เกิดจากแผนพัฒนท้องถิน่และโครงการที่ดําเนินการ 

6)  ทําใหโครงการ  กิจกรรม  สามารถดําเนินการบรรลุผลสําเร็จไดตามความตองการของ ประชาชน
ในทองถิ่นและกฎหมายที่ไดกําหนดไว  
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7)  ทําใหสามารถกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแก ไขและปองกันความผิดพลาดในระหวาง 

กระบวนการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา และปรับปรุงแกไขไดภายหลังการสิ้นสุดโครงการ   
8)  ทําใหทราบปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นที่แทจริง  สามารถจัดลําดับ 

ความสําคัญของปญหาและแกไขปญหาทันที  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลสําโรงใหม่ 
9)  สามารถชวยใหการดําเนินงานตามแผนไดอยางราบรื่น ทั้งยังสามารถปรับปรุงแกไขปญหา 

อุปสรรคอยางไดผล หรือปรับแผนใหเหมาะสมมากขึ้น   
10)  ทําใหทราบผลการดําเนินงานตาม  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมอยางชัดเจนอะไรประสบ 

ผลสําเร็จแลวสิ่งใดยังตองทําตอไป  จํานวนเทาไร  อะไรจะตองดําเนินการตอ  อะไรจะตองยุติหรืออะไรจะ    
ตองพัฒนาระยะยาว  เปนตน  ซึ่งจะนําไปสูการเก็บขอมูลเพื่อนําตัดสินหรือพิจารณาตอไป 
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ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น 

ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  จะใช้
ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  3  ส่วนหลัก  คือ   

1. ส่วนปัจจัยน ำเข้ำ  (Input )  คือปัจจัยที่เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  จะต้องมี  เพ่ือน าเข้า
สู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ได้แก่  แบบรายงานที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการ
ครบทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร  
  2.  ส่วนของกระบวนกำรติดตำม (Process )  คือ เป็นการติดตามผลขั้นกลางของแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
ส าโรงใหม ่ หรือไม่  ซึ่งในในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า  แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่  สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า  นอกจากนี้  การติดตามในทุกช่วงของแผนยัง
สามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  ว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ได้หรือไม่  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่  แบบรายงานแบบที่ 2  แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ  และ
การเปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   3.  ส่วนของกำรประเมินผล(Output)เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า  
การประเมินแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านมาในแต่ละปี  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่    
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  ได้แก่  แบบรายงานแบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมินได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง  ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ในภาพรวม  (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2 )  
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดที่เลือก ( ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3 ) 
 
  ห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
              คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลส าโรงใหม่   จะเป็นผู้ก าหนดห้วงเวลาใน
การประเมินและสรุปภาพรวม รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนให้ประชาชนได้รับทราบ  
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กำรติดตำมประเมินผล 

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    :   เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่    อ ำเภอละหำนทรำย   จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การ
แล้ว

 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ ต้ังจุดตรวจหรือจัดเวรยาม 15,000         P 12,738           ส านักปลัด

บริการประชาชนช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาล

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน/          50,000
P

ส านักปลัด

อาสาสมัครป้องกันปราบ เยาวชน
ปรามยาเสพติด

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ        100,000
P

ส านักปลัด

จิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลต าบล จิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลต าบล

ส าโรงใหม่ (หลักสูตรทบทวน) ส าโรงใหม่ (หลักสูตรทบทวน)
4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย          30,000

P
ส านักปลัด

บรรเทาอัคคีภัย

รวม 4 โครงการ       195,000           12,738

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

  -   7 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีกีฬาและนันทนาการ 

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การ
แล้ว

 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา     1,176,000

P
         560,480 กองการศึกษา

สนับสนุนสถานศึกษา เด็กเล็ก 4 แห่ง
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์        408,000

P
         203,400 กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็ก 4  แห่ง
3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ          15,000 P กองการศึกษา

ทางการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก และ พนักงานด้านการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ภายในเขต บุคลากรทางการศึกษา

4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์          61,490
P

           61,490 กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก 4  แห่ง
5 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนของศูนย์          42,900

P
           42,900 กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก 4  แห่ง

6 ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือเรียนของศูนย์          28,600
P

           28,600 กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก 4  แห่ง
7 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์          28,600

P
           28,600 กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก 4  แห่ง

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีกีฬาและนันทนาการ 

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การ
แล้ว

 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

8 โครงการโรงเรียนคุณภาพ เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในพืน้ที ่1 แห่ง            5,000 P กองการศึกษา
ประจ าต าบล เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

9 โครงการอาหารเสริม(นม) เพือ่สนับสนุนอาหารเสริม(นม)     2,286,027
P

 1,539,193.46 กองการศึกษา

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กในโรงเรียน สพฐ.ในเขตพืน้ที่
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพืน้ที่

10 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมขัดเกลา          20,000 P กองการศึกษา

แก่เด็กและเยาวชน จิตใจเด็กเยาวชนมีจิตส านึกทีดี่

11 โครงการสนับสนุนอาหาร เพือ่ส่งเสริมอาหาร     3,812,000 P       3,676,700 กองการศึกษา

อาหารกลางวันโรงเรียน(สพฐ) กลางวันเด็กนักเรียน
12 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เพือ่จัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ            5,000 P              4,380 กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
13 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพือ่จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ            5,000 P กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวม 13 โครงการ    7,893,617       6,145,743

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์
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1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การ
แล้ว

 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบล        300,000
P

กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด "หินหลุมเกมส์" ส าโรงใหม่

2 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ          65,000
P

กองการศึกษา

ส าหรับเด็กในพืน้ที่

3 อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขา อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขา          20,000
P

กองการศึกษา

พนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ พนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่จังหวัด

บุรีรัมย์
4 โครงการแข่งขันกีฬาละหานทราย เพือ่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาละหานทราย          60,000

P
กองการศึกษา

สัมพันธ์เกมส์ สัมพันธ์เกมส์

5 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เพือ่จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี          15,000
P 14,125           กองการศึกษา

ท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

รวม 5 โครงการ       460,000            14,125

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีกีฬาและนันทนาการ 

 -  10   -



3 .ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การ
แล้ว

 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการอบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ          50,000 P กอง

การคัดแยกขยะ ให้กับประชาชนต าบลส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

2 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ"

จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"          10,000 P ไม่ใช้งบประมาณ กอง

ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า" ในพืน้ทีส่าธารณต าบลส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

3 โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติ ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น          30,000 P กอง
การแก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  รักษ์โลก(อถล.) สาธารณสุขฯ
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่

รวม 3 โครงการ         90,000

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการให้บริการแพทย์ เพือ่พัฒนาระบบการ            5,000 P 4,870              กอง

ฉุกเฉินเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ การแพทย์ฉุกเฉินต าบลส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ
2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จัดอบรมให้ความรู้และการควบคุม          90,000 P กอง

ในชุมชน/หมู่บ้าน โรคขาดสารไอโอดีน ในชุมชน/หมู่บ้าน สาธารณสุขฯ

3 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ จัดอบรมให้ความรู้การปรับปรุงภาวะ          90,000 P กอง

และสุขภาพเด็กในชุมชน โภชนาการและสุขภาพเด็กในชุมชน สาธารณสุขฯ

แก่ผู้น า อสม. ประชาชนในต าบล
4 โครงการป้องกันและควบคุมโรค อบรมให้ความรู้การป้องกันและ        100,000 P 83,845           กอง

พิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุขฯ

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5 โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายา จัดกิจกรรมรณรงค์และแก้ปัญหายา        100,000 P กอง

เสพติด TO BE NUMBER ONE  เสพติด TO BE NUMBER ONE สาธารณสุขฯ
(ศูนย์เพือ่ใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) (ศูนย์เพือ่ใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)

6 โครงการรณรงค์และป้องกันโรค จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรค        250,000 P 223,451.20    กอง

ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก สาธารณสุขฯ
รวม 6 โครงการ       635,000          312,166

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาศักย เพือ่ให้ประชาชนได้รับ          50,000 P กอง

ภาพกลุ่มสตรี ความรู้และพัฒนาอาชีพ สวัสดิการฯ

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสร้าง เพือ่ฝึกอบรมส่งเสริมสร้าง          35,000 P กอง

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สวัสดิการฯ

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพือ่ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต            5,000 P 3,000              กอง

ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีราย ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีราย สวัสดิการฯ

ได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ ได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ 
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ คนพิการ คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส

รวม 3  โครงการ         90,000              3,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การ
แล้ว

 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการสนับสนุนการสร้างหลัก เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต    14,515,200
P 13,704,400    กอง

ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ให้ดียิ่งขึ้น สวัสดิการฯ

2 โครงการสนับสนุนสวัสดิการทาง เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต     4,944,000
P 4,726,000       กอง

สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ,ผู้พิการ ให้ดียิ่งขึ้น สวัสดิการฯ

3 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต        240,000 P 210,000         กอง

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์  ให้ดียิ่งขึ้น สวัสดิการฯ

4 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ เพือ่สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ        100,000 P 100,000         กอง

ชุมชนต าบลส าโรงใหม่ ชุมชน   เพือ่ให้มีการออมทรัพย์ สวัสดิการฯ

(กลุ่มออมวันละบาท) ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ฝึกการออม

5 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพือ่สมทบกองทุนในการ        253,540 P 253,540         กอง

(สปสช.) บริการด้านการสาธารณสุข สาธารณสุขฯ
รวม 5  โครงการ    20,052,740     18,993,940

หน่วย
ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.3 แผนงานงบกลาง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การ
แล้ว

 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13        448,000 P          446,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 250  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ตามสภาพ
พืน้ที ่  พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า               
เมตร875    ตารางเมตร ป้าย  1 ป้าย

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9        432,000 P          430,000 กองช่าง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 เมตร พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า   
            เมตรกว่า  880   ตารางเมตร ป้าย 1 ป้าย

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11        358,000 P          356,500 กองช่าง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 เมตร พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า   
            เมตรกว่า   720  ตารางเมตร ป้าย 1 ป้าย

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหม่ หมู่
ที ่13 บริเวณซอยบ้านนายชุมนุม 
ยงสืบชาติ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกจบก หมู่
ที ่9 จากบ้านนางสมควร  ค าพินิจ -
นายปิยะพงษ์ สวนพฤกษา (ช่วงที2่)

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกตาด้วง 
หมู่ที ่11 จากบ้านนายบุญเรือง  
พิมพรรณ -สระหนองปรือ  (ช่วงที ่ 2)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2        432,000 P          430,000 กองช่าง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 เมตร พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า   
            เมตรกว่า   880 ตารางเมตร ป้าย 1 ป้าย

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12        432,000 P          430,000 กองช่าง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 เมตร พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า   
            เมตรกว่า   880  ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3        450,000 P          446,500 กองช่าง
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ตามสภาพพืน้ที ่พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า      
         เมตรกว่า   900 ตารางเมตร ป้าย   1 ป้าย

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเฟืองหมู่
ที ่2 จากบ้านนางละม่อม ลัง -บ้าน
นางยี เพลารัมย์ (ช่วงที2่)

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง 
หมู่ที ่12 บริเวณซอยบ้านนางพิศมัย
 พันแก้ว

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่ หมู่ที่
 3 จากสะพานตะวันออกบ้านนาย
จ ารูญ เกิดโชค-คลองห้า

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8        432,000 P          430,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 เมตร พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า   
            เมตรกว่า   880  ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10        142,000 P          135,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ที ่ พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า               
เมตร280 ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5        258,000 P          257,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 เมตร พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า   
            เมตรกว่า   528  ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนอง
หว้าหมู่ที ่8จากบ้านนายวีระพวง 
ม่วงส าเภา -คลองส่งน้ า (ช่วงที ่3)

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่
 10 บริเวณซอยบ้านนางใหม่  
ดอกไม้ไหว

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง  หมู่ที่
 5 บริเวณซอยบ้านนายวิชัย เสียม
เพร็ช

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5        432,000 P          430,000 กองช่าง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 เมตร พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า   
            เมตรกว่า   880  ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7        412,000 P          409,500 กองช่าง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 เมตร พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า   
            เมตรกว่า   840  ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที4่        334,000 P          331,000 กองช่าง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 155  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ที ่  พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า               
เมตร620  ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง หมู่ที ่
5 ซอยบ้านนายพักตร์ ฉ่ าโสฬส

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองด่าน  
หมู่ที ่7 บริเวณซอยบ้านนางสงคราม
  จินพละ(ช่วงที3่)

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
ปลาอีดหมู่ที ่4 จากบ้านนายศิวพันธ์
 นาคะ - บ้านนางสงวน เสือมัจฉา

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

13 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที ่12        147,000 P          136,000 กองช่าง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 455  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า  1,820 ตารางเมตร
ป้าย 1 ป้าย

14 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
บ่อโพธิ ์หมู่ที ่6 บริเวณด้านทิศ

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่6        444,000 P          441,500 กองช่าง
ขนาดกว้าง 1-3 เมตร ยาว 461  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
 พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า  900  ตารางเมตร
 ป้าย 1 ป้าย

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถ        200,000 P          199,000 กองช่าง
จอดรถ กว้วง 9 เมตร ยาว 37 เมตร พืน้ที่ ส านักปลัด

ใช้สอยไม่น้อยกว่า 333  ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกไม้แดง 
หมู่ที ่12 จากนานายกอย จันทร์อยู่
จริง-นานายเลียว ไทยลือนาม(ช่วงที2่)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

16 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บ้าน
โคก

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที ่1        730,000 P          568,000 กองช่าง

ไม้แดง หมู่ที ่1 จากบ้านนางสุกัญดา ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 0.80 เมตร 
บุตรสืบสาย - บ้านนายอิทธิพล วรรณ จ านวน 176 ท่อน บ่อพัก 19 บ่อ
เอนก พร้อมป้ายโครงการ  2 โครงการ

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที1่        431,000 P          430,000 กองช่าง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220  เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ที ่  พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า               
เมตร880 ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที1่        195,000 P          181,000 กองช่าง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100  เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ที ่  พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า               
เมตร400 ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง 
หมู่ที ่1 สายทางรอบสระหนองไผ่

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง 
หมู่ที ่1 สายทางจากบ้านนายสนิท 
พันธุยา - บ้านนายอิทธิพล วรรณ
อเนก

 -20-



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที2่        195,000 P          181,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100  เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ที ่  พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า               
เมตร400 ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที2่        431,000 P          430,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220  เมตร (จ่ายขาด ที1่)

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพืน้ทีใ่ช้สอย
ไม่น้อยกว่า               เมตร880 ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

21 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที ่2  ขนาดกว้าง 5        115,000 P          114,000 กองช่าง

เมตร ยาว 230 เมตรหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร (จ่ายขาด ที1่)

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า  1,150 ตารางเมตร

ป้าย 1 ป้าย

หน่วย
ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเฟือง 
หมู่ที ่2 บริเวณซอยบ้านนายล้อม 
ราษกล

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเฟือง 
หมู่ที ่2 บริเวณซอยข้างบ้านนาง
อัจฉรา บุญราศรี

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกเฟือง 
หมู่ที ่2 จากบ้านนางสุรัตน์ กุลดี - 
ไร่นายวีระศักด์ิ ศรีสมบูรณ์สกุล
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที4่        431,000 P          430,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ที ่  พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า               
เมตร880  ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที4่        181,000 P          180,000 กองช่าง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว100 เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ที ่  พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า               
เมตร400  ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที4่        274,000 P          273,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

พืน้ที ่  พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า               
เมตร560  ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง หมู่ที ่
 5 สายทางจากบ้านนางภูมิ จาบวิหก

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
ปลาอีดหมู่ที ่4 จากบ้านนายนาย
สอน เครือแก้ว - บ้านนายบุญ สวัสด์ิ
รัมย์

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วย
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
ปลาอีดหมู่ที ่4 จากบ้านนายปล้อง 
พรมทอง - ถนน คสล.บ้านโคก(ช่วง
ที๒่)



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที5่        431,000 P          430,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ที ่  พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า               
เมตร880  ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

26 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที6่        190,000 P          189,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ที ่  พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า               
เมตร1,975  ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

27 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที7่ 28,000         P            27,500 กองช่าง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน (จ่ายขาด ที1่)

38 ท่อนพร้อมบ่อพักส าเร็จรูป ขนาด 70X
70X80X10 ซม.จ านวน 4 บ่อ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง หมู่ที ่
 5 สายทางจากวัดส าโรง - ศาลตาปู่
(ช่วงที๒่)

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วย
ด าเนินการ

ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านบ่อโพธิ ์หมู่ที่
  6 สายทางเส้นทิศตะวันออกหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก บ้านหนองด่าน หมู่ที ่7
 บริเวณบ้านนางรัตนาพร จิตรเจริญ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที8่        414,000 P          413,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
กว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร  พืน้ทีใ่ช้สอย
880  ตารางเมตร  ป้าย 1 ป้าย

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที8่        101,000 P          100,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร (จ่ายขาด ที1่)

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
ป้าย 1 ป้าย

30 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที ่9 ขนาดกว้าง 5          56,000 P            55,000 กองช่าง

เมตร ยาว 460 เมตรหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร (จ่ายขาด ที1่)

ไหล่ทางตามสภาพพืน้ที ่  พืน้ทีใ่ช้สอยไม่

น้อยกว่า 1,840  เมตร ป้าย 1 ป้าย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนอง
หว้า หมู่ที ่ 8 สายทางจากศาลตาปู ่-
 เซ่ือมถนนต าบลหนองแวง

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนอง
หว้า หมู่ที ่ 8 บริเวณซอยบ้านนาย
มัย ขาววิสุทธิ์

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกจบก หมู่
ที ่9 สายทางจากหนองไผ่ - คลอง
ส่งน้ า

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่9        456,000 P          455,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร
ป้าย 1 ป้าย

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่10        431,000 P          430,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร (จ่ายขาด ที1่)

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร
ป้าย 1 ป้าย

33 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที ่10 ขนาดกว้าง 5        337,000 P          288,000 กองช่าง

เมตร ยาว750 เมตรหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร (จ่ายขาด ที1่)

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 3,750 เมตร

ป้าย 1 ป้าย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกจบก หมู่
ที ่9 จากบ้านนางพุ นึกมั่น -ไร่นาย
พัชชัย ด้วงประโคน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่
 10 จากบ้านนางถนัด สอนนอก -
สามแยก ซอย 21

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข  หมู่
ที ่10 สายทางใต้อ่างสันติสุขเรียบ
คลองส่งน้ า - นานายทอง ค าด้วง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่11        152,000 P          152,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร
ป้าย 1 ป้าย

35 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที ่11 70,000         P            68,500 กองช่าง

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร (จ่ายขาด ที1่)

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่12        274,000 P          273,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร (จ่ายขาด ที1่)

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร

ป้าย 1 ป้าย

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วย
ด าเนินการ

ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกตาด้วง 
หมู่ที ่11 จากซอยบ้านนางอาน 
ส ารวมจิตร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
โคกตาด้วง หมู่ที ่11 จาก
ถนนลาดยาง - หนองกระทุม่

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง 
หมู่ที1่2 จากบ้านนายประดับ ยอด
นางรอง - บ้านนายมัย ยอดนางรอง



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่12          57,000 P            56,500 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่13        449,000 P          448,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

ป้าย 1 ป้าย
39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่14        392,000 P          391,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร

ป้าย 1 ป้าย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่ หมู่
ที1่3 จากสะพานบ้านบ่อโพธ์ - บ้าน
โคกเฟือง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่
ที1่4 จากบ้านนายสมชาย ภัณทะลัก
 - ท้ายอ่างเก็บน้ า

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง 
หมู่ที1่2 ซอยบ้านนายถั่ว มีสมาน
พงษ์
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่14        439,000 P          438,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร (จ่ายขาด ที1่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

ป้าย 1 ป้าย
41 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที ่14 ขนาดกว้าง 5        395,000 P          394,000 กองช่าง

เมตร ยาว750 เมตรหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร (จ่ายขาด ที1่)

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 3,750 เมตร

ป้าย 1 ป้าย

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1        199,000 P          197,500 กองช่าง

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 127 เมตร (จ่ายขาด ที2่)

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 381 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง 
หมู่ที ่1 จากบ้านนายหอม บุตร
สืบสาย - บ้านนางพนิดา บุญเรือง

ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่
ที1่4 เส้นรอบหนองปลาอีด

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข  หมู่
ที ่14

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที2่        112,000 P          111,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 68  เมตร (จ่ายขาด ที2่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
มีพืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 205  ตารางเมตร
 ป้าย 1 ป้าย

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3        158,000 P          156,500 กองช่าง

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร (จ่ายขาด ที2่)

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า300 ตารางเมตร
ป้าย 1 ป้าย

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่13        438,000 P          437,000 กองช่าง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร (จ่ายขาด ที2่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

ป้าย 1 ป้าย

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่ หมู่
ที1่3 สายทางจากสะพานบ่อโพธิ ์- 
ศาลตาครึ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเฟือง 
หมู่ที ่2 บริเวณซอยบ้านนายเดือน 
ศรีดาคุณ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่ หมู่ที่
 3 บริเวณซอยบ้านนางไท ไทยลือ
นาม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

46 ซ่อมแซมรางระบายน้ า บ้านสันติสุข หมู่ที ่10          41,000 P            40,000 กองช่าง

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์ (จ่ายขาด ที2่)

กลาง 0.30 เมตร จ านวน 10 ท่อน พร้อมบ่อ
พักขนาด 1.10 x1.1.x1.00 จ านวน 3 
ท่อน

47 ขยายเขตประปา บ้านโคกจบก หมู่ที ่9          17,000 P            15,000 กองช่าง

วางท่อพีวีซี ท่อประปา ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์ (จ่ายขาด ที2่)

กลาง 11/2 นิ้ว ยาวรวมไม่น้อยกว่า 328
เมตร

48 ขยายเขตประปา บ้านโคกตาด้วง หมู่ที ่11        108,000 P
         107,000 กองช่าง

วางท่อพีวีซี ท่อประปา ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์ (จ่ายขาด ที2่)

กลาง 2 นิ้ว ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,300

เมตร

ซ่อมแซมรางระบายน้ า บ้านสันติสุข 
หมู่ที ่10 บริเวณหน้า รพสต.สันติสุข

ขยายเขตประปา บ้านโคกจบก หมู่ที่
 9จากบ้านนายสมควร ค าพินิจ - 
บ้านนายส าราญ อ่ าเอี่ยมศรี

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

ขยายเขตประปา บ้านโคกตาด้วง 
หมู่ที ่11



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1        163,000 P          162,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร (จ่ายขาด ที3่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร
ป้าย 1 ป้าย

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1          48,000 P            47,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 19 เมตร (จ่ายขาด ที3่)

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 95 ตารางเมตร

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1          69,000 P
           68,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 64 เมตร (จ่ายขาด ที3่)

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 138 ตารางเมตร

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง 
หมู่ที ่1 สายทางจากบ้านนางเตือนใจ
 ศรีกิมแก้ว

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง 
หมู่ที ่1 สายทางบ้านนางเอื้องค า 
ม่วงส าเภา

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง 
หมู่ที ่1 สายทางบ้านนางเตย ศรีย า



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

52 ปรับปรุงระบบส่งน้ าดิบ(ท่อประปา)        301,000 P          298,000 กองช่าง

บ้านโคกเฟือง หมู่ที ่2 วางท่อพีวีซี ท่อประปา (จ่ายขาด ที3่)

ชั้น8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว รวมไม่น้อย
กว่า 1,737 เมตร

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่2          49,000 P            48,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร (จ่ายขาด ที3่)

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่3        184,000 P
         183,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 87 เมตร (จ่ายขาด ที3่)

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร

ป้าย 1 ป้าย

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

 -32-

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปรับปรุงระบบส่งน้ าดิบ(ท่อประปา)
บ้านโคกเฟือง หมู่ที ่2

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโคกเฟือง
 หมู่ที ่2 สายทางบ้านนายคุ้ม สุโข
พันธ์

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโคกใหม่ 
หมู่ที3่ จากบ้านนางกัลยา กฤษ์นาวา
 - บ้านนางพี สุโขพันธ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

55 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที ่3        159,000 P          158,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร (จ่ายขาด ที3่)
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร
ป้าย 1 ป้าย

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่3          42,000 P            41,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 17 เมตร (จ่ายขาด ที3่)

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 85 ตารางเมตร

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่3        139,000 P
         138,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร (จ่ายขาด ที3่)

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร

ป้าย 1 ป้าย

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกใหม่ หมู่
ที ่3 สายทางเส้นคลองล าจังหัน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโคกใหม่ 
หมู่ที3่ สายทางจากบ้านนางสวย อ่ า
เอี่ยมศรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโคกใหม่ 
หมู่ที4่ สายทางบริเวณซอยบ้านนาง
บุปผา มีเขมา



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่4        100,000 P            99,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร (จ่ายขาด ที3่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร
ป้าย 1 ป้าย

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่4        193,000 P          192,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 87 เมตร (จ่ายขาด ที3่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร
ป้าย 1 ป้าย

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่5        540,000 P
         540,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 215 เมตร (จ่ายขาด ที3่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ที่พืน้ที ่ พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 1,075 
ตารางเมตรป้าย 2 ป้าย

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

 -34-

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนอง
ปลาอีด หมู่ที4่ สายทางบริเวณซอย
บ้านนายประภาส ศรีมุงคุณ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนอง
ปลาอีด หมู่ที4่ สายทางบริเวณซอย
บ้านนางลี หุยทุมา -บ้านนายสมศักด์ิ
 รุ่งพิรุณ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านส าโรง 
หมู่ที5่ จากบ้านนายสมจิต แจดนวน
 - บ้านนายปล้อง แจดนวน



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่7        105,000 P          104,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร (จ่ายขาด ที3่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร
ป้าย 1 ป้าย

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่7          63,000 P            62,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร (จ่ายขาด ที3่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร
ป้าย 1 ป้าย

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่7        180,000 P          179,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 95 เมตร (จ่ายขาด ที3่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 332.50 ตาราง
เมตรป้าย 1 ป้าย

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

 -35-

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนอง
ด่าน หมู่ที7่ ซอยบ้านนางละออง นิ
รอดรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนอง
ด่าน หมู่ที7่ ซอยบ้านนางกรองทอง 
ปราสาททอง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนอง
ด่าน หมู่ที7่ ซอยบ้านนายสมใจ สุข
สม



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

64 ปรับปรุงระบบส่งน้ าดิบ(ท่อประปา)        301,000 P          300,000 กองช่าง
หมู่ที ่8 วางท่อพีวีซี ท่อประปา (จ่ายขาด ที3่)
ชั้น8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว รวมไม่น้อย
กว่า 1,780 เมตร

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่9        443,000 P          442,000 กองช่าง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร (จ่ายขาด ที3่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร
ป้าย 1 ป้าย

66 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที9่        390,000 P          389,000 กองช่าง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน (จ่ายขาด ที3่)
158 ท่อนพร้อมบ่อพักส าเร็จรูป ขนาด1.10X
1.10x1.00 เมตร .จ านวน 14 บ่อ
ป้าย 1 ป้าย

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

 -36-
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโคกจบก
 หมู่ที9่ ซอยบ้านนางประนอม ขันธ์
สุกร

ขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบาย
น้ า บ้านโคกจบก หมู่ที ่9 สายทาง
จากบ้านนายจีรพงษ์ บัณดิษฐ์ - 
บ้านนายวิญญู ศิริ

ปรับปรุงระบบส่งน้ าดิบ(ท่อประปา)
บ้านน้อยหนองหว้า หมู่ที ่8



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่10        850,000 P          850,000 กองช่าง
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร (จ่ายขาด ที3่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร
ป้าย 2 ป้าย

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่11          60,000 P            59,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร (จ่ายขาด ที3่)
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่11          87,000 P            86,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 56 เมตร (จ่ายขาด ที3่)

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโคกตา
ด้วง หมู่ที1่1 จากหนองกระทุม่ - ไร่
นางวันดี ไทยลือนาม

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโคกตา
ด้วง หมู่ที1่1 บริเวณซอยบ้านนางเห
ง่า สะเทียนรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสันติสุข 
หมู่ที1่0 สายทางจากหินหลุม - 
ถนนลาดยาง



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

70 ก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา หมู่ที ่ 11        116,000 P
         112,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 3.20 เมตร (จ่ายขาด ที3่)

สูง 4 เมตร  พร้อมป้าย 1 ป้าย

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่12        206,000 P          205,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 115 เมตร (จ่ายขาด ที3่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 402.50 ตาราง
เมตรป้าย 2 ป้าย

72 ขยายเขตประปา หมู่ที ่12          56,000 P            53,000 กองช่าง

วางท่อพีวีซี ท่อประปา ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์ (จ่ายขาด ที3่)

กลาง 2 นิ้ว ยาวรวมไม่น้อยกว่า 740
เมตร

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโคก
ไม้แดง หมู่ที1่2 บริเวณซอยบ้าน
นายแป้ว ศรีกิมแก้ว

ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา บ้าน
โคกไม้แดง หมู่ที ่12

ก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา บ้านโคก
ตาด้วง หมู่ที ่11



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่13        458,000 P
         456,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร (จ่ายขาด ที3่)

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

สภาพพืน้ที ่พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 900

 ตารางเมตร ป้าย 1 ป้าย
74 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที ่14        457,000 P          456,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร (จ่ายขาด ที3่)
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 800  ตารางเมตร
ป้าย 1 ป้าย

รวม 74 โครงการ  19,840,000     19,494,500

    13,618,500 13618500

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสันติสุข 
หมู่ที1่4 จากถนนลาดยาง - ซับคะนิง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโคกใหม่ 
หมู่ที1่3 จากบ่อโพธิ ์- บ้านโคกเฟือง
    (ช่วงที๒่)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การเมอืงการบริหารและการพัฒนาบุคลกรท้องถ่ิน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการการเลือกต้ังผู้บริหาร เพือ่จัดการเลือกต้ังผู้บริหาร        533,900 P 661,147.20    ส านักปลัด
และสมาชิกสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

2 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและ เพือ่จัดท าแผนทีภ่าษีและ        100,000 P 97,800           กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สินและภาษีทีดิ่นและ ทะเบียนทรัพย์สิน
ส่ิงปลูกสร้าง

3 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เพือ่          20,000 P            20,000 ส านักปลัด
จัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ

  เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

4 อุดหนุนโครงการจัดงานพระราช อุดหนุนโครงการจัดงานพระราช          40,000 P            40,000 ส านักปลัด
พิธีและงานรัฐพิธี พิธีและงานรัฐพิธีให้แก่เทศบาลต าบล

ละหานทราย
รวม 4 โครงการ       693,900         818,947

1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

 -  40-



1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ โต๊ะท างานข้าราชการ ระดับ 7-9 พร้อม 9,000           P 8,500              ส านักปลัด
เก้าอี้ ขนาด 80x150x75 ซม.จ านวน 1ชุด

2 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ โต๊ะท างานข้าราชการ ระดับ 7-9 พร้อม            9,000 P 8,500              กองคลัง
เก้าอี้ ขนาด 80x150x75 ซม.จ านวน 1ชุด

รวม 2 โครงการ         18,000           17,000

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเปิด จ านวน 1 ตู้          11,000 P กองการศึกษา
ต้ังจ่ายตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์

รวม 1 โครงการ         11,000                   -   

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 ตู้บานเล่ือนแบบกระจก จัดซ้ือตู้บานเล่ือนแบบกระจกบานเล่ือน            4,250 P 4,250              กอง
ขนาด กว้าง88 ลึก40 สูง 88 จ านวน1หลัง สาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ           4,250              4,250

1.3 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 ตู้ไม้เก็บเอกสาร ตู้ไม้เก็บเอกสาร จ านวน 1 หลัง ขนาดกว้าง            3,500 P กองสวัสดิการ

0.90 เมตรยาว2.60เมตร แบบ 2 ชั้น สังคม
รวม 1 โครงการ           3,500                   -   

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน 17,000         P 17,000           ส านักปลัด
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า จ านวน            5,200 P 5,200              ส านักปลัด
2 เคร่ืองๆละ2,600 บาท ต้ังจ่ายตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

2.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน          17,000 P 17,000           กองคลัง
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

4 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ขนิด Dot Matrix Primterแบบ          22,000 P 20,900           กองคลัง

แคร่ ส้ัน จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

รวม 4 โครงการ         61,200            60,100
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

2.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ส าหรับงาน          16,000 P 16,000           กองการศึกษา

ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า จ านวน            2,600
P 2,600              กองการศึกษา

1 เคร่ือง ต้ังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
พ.ศ.2563

3 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า จ านวน          10,400 P            10,400 กองการศึกษา
4 เคร่ือง ต้ังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานคอมพิวเตอร์ ประจ าปี

พ.ศ.2563

รวม 3 โครงการ         29,000           29,000
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

2.2 แผนงานการศึกษา



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน          17,000 P 17,000           กอง

ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์ สาธารณสุข

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน และ

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563 ส่ิงแวดล้อม

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก            7,500
P 7,500              กอง

แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์ สาธารณสุข

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน และ
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563 ส่ิงแวดล้อม

รวม 2 โครงการ         24,500           24,500
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

2.3 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การ

แล้ว
 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานส านัก          16,000
P 16,000           กองสวัสดิการ

งาน จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์ สังคม

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เคร่ืองพิมพ์ Multifunction            7,500 P 7,500              กองสวัสดิการ

แบบฉีดหมึก แบบฉีดหมึก  จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจ่ายตาม สังคม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

รวม 2 โครงการ         23,500           23,500
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การ
แล้ว

 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน          51,000 P 51,000           กองช่าง

ส านักงาน จ านวน 3 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

2 เคร่ืองพิมพ์  Multifunction แบบ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction            7,500 P -                 กองช่าง
ฉีดหมึก แบบฉีดหมึก  จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจ่ายตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์          10,000 P 10,000           กองช่าง
 หรือ LED  หรือ LED  จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังจ่ายตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

รวม 3 โครงการ         68,500            61,000
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

2.5 แผนงานเคหะและชมุชน



3. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ

 งบประมาณ  ด าเนิน  ไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)
 การ
แล้ว

 ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่นสนาม โครงการจัดหาเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น        200,000 P          196,400 กองการศึกษา
เด็กเล่น ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 4 ศูนย์

ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์

รวม 1 โครงการ       200,000         196,400
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตดิตามประเมนิผลแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน ((โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม))    
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็น

การพัฒนาการพัฒนา  
ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่   ปีงบประปีงบประมาณ  พมาณ  พ..ศศ. . ๒๕๖๒๕๖44 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและประเด็นการพัฒนา ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรง
ใหม่  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  
มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีทั้งหมด  6  ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  8  ประเด็น 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ท้ัง 14 หมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คนๆ ละ ๑ ชุด 
รวมเป็น 140 คน 
 ๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
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๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
 -  แจกแบบสอบถามในพ้ืนที่และท าการสุ่มประเมินประชากร        

ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ท าแบบประเมิน 
หมู่ที่  1  บ้านโคกไม้แดง   ๑๐ 
หมู่ที่  2  บ้านโคกเฟือง ๑๐ 
หมู่ที่  3  บ้านโคกใหม่ ๑๐ 
หมู่ที่  4  บ้านหนองปลาอีด ๑๐ 
หมู่ที่  5  บ้านส าโรง ๑๐ 
หมู่ที่  6  บ้านบ่อโพธิ์ ๑๐ 
หมู่ที่  7  บ้านหนองด่าน ๑๐ 
หมู่ที่  8  บ้านน้อยหนองหว้า ๑๐ 
หมู่ที่  9  บ้านโคกจบก ๑๐ 
หมู่ที่  10  บ้านสันติสุข ๑๐ 
หมู่ที่  11  บ้านโคกตาด้วง ๑๐ 
หมู่ที่  12  บ้านโคกไม้แดง ๑๐ 
หมู่ที่  13  บ้านโคกใหม่ ๑๐ 
หมู่ที่  14  บ้านสันติสุข ๑๐ 

รวมประชากรเป้าหมาย 140  คน 
 
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 

  -   เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  140  ชุด   
  -   บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  140  ชุด 

 
๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 

  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ในภาพรวม แบ่งระดับความ

พอใจออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ พอใจมาก ,พอใจ ,ไม่พอใจ โดยคิดเป็นร้อยละ ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
ทั้งหมด 140 ชุด (  คะแนนประเมินที่ได้  X 100  ) 

                                       140 
๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ

ประเมินของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  โดยคิดค านวนจากคะแนนความพึงพอใจ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน      (  คะแนนประเมินที่ได้  X 100  )  = X 

                                                     140                       10 
โดยก าหนดระดับคะแนน   0-4.9   ไม่พอใจ 
     5.0-7.0  พอใจ 
    7.1-10  พอใจมาก 
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๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล
ต าบลส าโรงใหม่  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ดังนี้ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   140   คน 
  ๑.๑  เพศชาย จ านวน   72   คน  

๑.๒  เพศหญิง   จ านวน   68   คน   
 

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ ากว่า  ๒0  ป ี    จ านวน   4  คน   

  ๒.๒  ระหว่าง  ๒0 - 3๐  ปี  จ านวน   12 คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  3๑ - 4๐  ปี  จ านวน   15 คน  
  2.4   ระหว่าง 41-50  ป ี  จ านวน    59      คน  
  ๒.5  มากกว่า  51 ปี      จ านวน  50 คน   
 
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา  จ านวน      100 คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จ านวน  32 คน    
  ๓.๓  อนุปริญญา -ปริญญาตรี      จ านวน        8 คน    
   
    

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จ านวน  5 คน  
  ๔.๒  รับจ้าง               จ านวน  41 คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    จ านวน  8 คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน  3 คน 
  4.5  เกษตรกร     จ านวน           63       คน 
  ๔.๕  อ่ืนๆ     จ านวน  20 คน 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ทีไ่ด้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ ์

(๕) (๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเดน็ พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ
1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 91.0 8.0 1.0
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 95.0 5 0.0
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 93.0 6 2.0
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 90.0 8 2.0
5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 93.0 6 1.0
6)มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 97.0 3 0.0
7)ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 96.0 3 1.0
8)ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 98.0 2 0.0

รวม 94.13 5.13 0.88
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จากกลุ่มเป้าหมายทีเ่กี่ยวข้อง  จ านวน  140.  ชุด  พบว่าร้อยละของจ านวนประชากรทีพ่อใจมากคิดเป็นร้อยละ 94.13
พอใจคิดเป็นร้อยละ 5.13 และไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 0.88  แสดงว่าการด าเนินงานของเทศบาล
อยู่ในระดับพอใจมาก

4.ความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม (สรุปจากแบบ 3/2 แบบประเมนิความ
ส่วนที ่3 ผลการด าเนินงาน 

ในพ้ืนทีป่ีละ  1 ครั้ง  
พึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรงใหมใ่นภาพรวม  โดยก าหนดให้มกีารเก็บขอ้มลูจากประชากร

ผลการตดิตามและประเมนิผลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ในภาพรวมซ่ึงได้จากการใช้แบบสอบถามความเห็น



1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6)มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
7)ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
8)ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ภาพรวม 9.49
9.80
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9.20

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ดา้นความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.ความพึงพอใจของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง  

ของเทศบาลต าบลส าโรงใหมใ่นแตล่ะยุทธศาสตร์  )

ประเดน็
(เตม็ 10  คะแนน)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ประสบความส าเร็จในระดับพอใจมาก

9.50

5.ผลการด าเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร์  (สรุปจากแบบ 3/3 แบบประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงาน

คะแนนความพึงพอใจ 

9.40

9.50
9.30

ผลการตดิตามประเมนิผลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจทีไ่ด้รับจากการเก็บรวบรวบข้อมูลจากประชาชน  ผู้เกี่ยวข้อง  โดยใช้แบบที ่3/3 แบบประเมินความพอใจ
ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ซ่ึงได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายทีเ่กี่ยวข้อง
จ านวน 140 ชุด  พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนอยู่ระดับ  9.49    แสดงว่าผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ

9.50

9.70



1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6)มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
7)ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
8)ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ภาพรวม 

1.ความพึงพอใจของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง  

ประเดน็
คะแนนความพึงพอใจ 

9.80
9.70

(เตม็ 10  คะแนน)

9.80

9.59
9.20
9.30

9.70

9.60

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

ผลการตดิตามประเมนิผลจากแบบสอบถาม
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ความพึงพอใจทีไ่ด้รับจากการเก็บรวบรวบข้อมูลจากประชาชน  ผู้เกี่ยวข้อง  โดยใช้แบบที ่3/3 แบบประเมินความพอใจ
ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ซ่ึงได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายทีเ่กี่ยวข้อง
จ านวน 140ชุด  พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนระดับ   9.59  แสดงว่าผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ประสบความส าเร็จในระดับพอใจมาก

9.60



1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6)มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
7)ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
8)ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ภาพรวม 9.59
9.50
9.40
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9.90

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว
1.ความพึงพอใจของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง  

ประเดน็
คะแนนความพึงพอใจ 

(เตม็ 10  คะแนน)

9.80
9.50
9.60

ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ซ่ึงได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายทีเ่กี่ยวข้อง
 จ านวน  140 ชุด  พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนระดับ   9.59   แสดงว่าผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ

9.70
9.30

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ประสบความส าเร็จในระดับพอใจมาก

ผลการตดิตามประเมนิผลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจทีไ่ด้รับจากการเก็บรวบรวบข้อมูลจากประชาชน  ผู้เกี่ยวข้อง  โดยใช้แบบที ่3/3 แบบประเมินความพอใจ



1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6)มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
7)ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
8)ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ภาพรวม 

(เตม็ 10  คะแนน)
คะแนนความพึงพอใจ 

9.60
9.20
9.40
9.20
9.00

ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ซ่ึงได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายทีเ่กี่ยวข้อง
จ านวน 140  ชุด  พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนระดับ  9.28   แสดงว่าผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ประสบความส าเร็จในระดับพอใจมาก

1.ความพึงพอใจของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง  

ประเดน็
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

9.30

9.40
9.28

ผลการตดิตามประเมนิผลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจทีไ่ด้รับจากการเก็บรวบรวบข้อมูลจากประชาชน  ผู้เกี่ยวข้อง  โดยใช้แบบที ่3/3 แบบประเมินความพอใจ

9.10



1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6)มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
7)ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
8)ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ภาพรวม 
9.70

9.30

9.55

9.50
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ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ซ่ึงได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายทีเ่กี่ยวข้อง
จ านวน 140  ชุด  พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนระดับ  9.55   แสดงว่าผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ประสบความส าเร็จในระดับพอใจมาก

9.50

1.ความพึงพอใจของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง  

ประเดน็
คะแนนความพึงพอใจ 

(เตม็ 10  คะแนน)

9.60
9.70

ผลการตดิตามประเมนิผลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจทีไ่ด้รับจากการเก็บรวบรวบข้อมูลจากประชาชน  ผู้เกี่ยวข้อง  โดยใช้แบบที ่3/3 แบบประเมินความพอใจ

9.50
9.60



1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6)มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
7)ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
8)ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ภาพรวม 

9.30
9.00

9.10
9.30

1.ความพึงพอใจของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง  

ประเดน็
คะแนนความพึงพอใจ 

(เตม็ 10  คะแนน)

9.00
9.19

9.20
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ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมอืง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

9.20

9.40

ผลการตดิตามประเมนิผลจากแบบสอบถาม

จ านวน 140  ชุด  พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนระดับ   9.19  แสดงว่าผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ประสบความส าเร็จในระดับพอใจมาก

ความพึงพอใจทีไ่ด้รับจากการเก็บรวบรวบข้อมูลจากประชาชน  ผู้เกี่ยวข้อง  โดยใช้แบบที ่3/3 แบบประเมินความพอใจ
ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ซ่ึงได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายทีเ่กี่ยวข้อง



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิน่ให้เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาล  ซ่ึงแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรงใหม่บางส่วนได้รับ
พิจารณาน าไปจัดต้ังเป็นงบประมาณ  ประจ าปี  พ.ศ.2564

จากแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) และได้น ามาจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  มีโครงการต่างๆ  ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  137     โครงการ  และมีโครงการ
ที่ด าเนินการ 87 โครงการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 29 โครงการ และไม่ได้ด าเนินการ 21 โครงการ  ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการ 88 โครงการ 39,665,809.00   บาท 
โครงการที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 29 โครงการ 6,545,000.00     บาท 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 21 โครงการ 1,137,000.00     บาท 

138 โครงการ 47,347,809.00  บาท 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2564   มโีครงการทั้งหมด       รวม   137    โครงการ

64.23 ของแผนด าเนินงาน
โครงการที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 21.17 ของแผนด าเนินงาน

15.33 ของแผนด าเนินงาน

100.73

29.93 ของแผนพัฒนาท้องถิน่
โครงการที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 9.86 ของแผนพัฒนาท้องถิน่

7.14 ของแผนพัฒนาท้องถิน่
46.94

ขอ้เสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรคและความคิดเห็นของคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล
1.ควรด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นแผนด าเนินงาน  

เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งด าเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย 
2.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2561-2565)มีจ านวนมาก ซ่ึงไม่สามารถ

ด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
3.ความไม่ชัดเจนของหนังสือส่ังการและการบังคับใช้กฎหมาย ข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ ท าให้มีการ

ปรับปรุงการใช้งบประมาณระหวา่งปีงบประมาณเป็นผลให้บางโครงการไม่มีการด าเนินการ
4. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏบิัติงาน
5.การพิจารณาโครงการกิจกรรมมาด าเนินการควรเน้นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ การส่งเสริมอาชีพ ให้มากขึน้
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โครงการที่ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ
รวม 

สวนที ่4 สรุปผล  ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ

รวม รวม 

โครงการที่ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ประจ าปี พ.ศ.2564  มจี านวนโครงการทั้งหมด   294 โครงการ 

สรปุผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ


