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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
สภาพทั่วไป 

  ขนาดที่ตั้ง 
 ส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัยตั้งอยู่ที่ชุมชนตลาดทะเมนชัยหมู่ที่ 2 ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลาย 
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ห่างจากอ าเภอล าปลายมาศโดยทางรถยนต์ 12  กิโลเมตร  โดยทางรถไฟ 8  กิโลเมตร     
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8.25  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของต าบลทะเมนชัยและต าบลหนองบัวโคก 
   อาณาเขต 
 เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  -  ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
  -  ทิศใต้         มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  -  ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
  -  ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
   ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของ เทศบาลต าบลทะเมนชัย  มีลักษณะ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย  

สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม  ส่วนใหญ่ประชากรมีอาชีพทางการเกษตรถึงร้อยละ 93  โดย 
เฉพาะการท านานอกจากนั้นประกอบอาชีพค้าขายรับจ้างและอ่ืน ๆ การรวมตัวกันของชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชน
ใหญ่ บ้านเรือนแออัด การติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านเป็นลักษณะปฐมภูมิ เครือญาติ ใกล้ชิด การร่วมมือใน
การปฏิบัติงานท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรักใคร่กลมเกลียวกัน 

ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 (1)  การคมนาคม   มีถนนสายหลักเข้าสู่เทศบาลต าบลทะเมนชัย จ านวน 4 สาย ได้แก่ 

1.  สายบ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร – ชุมชนสวนครัว (เป็นถนนลูกรัง) 
2.  ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านหนองบัวโคก – ชุมชนสวนครวั  (เป็นถนนลาดยาง) 
3.  สายบ้านหนองม่วง อบต.ทะเมนชัย – ชุมชนหนองตาด  (เป็นถนนลาดยาง) 
4.  สายบ้านบริหารชนบท (เป็นถนนหินคลุกและลาดยางเป็นบางช่วง) 

               ถนนติดต่อไปมาภายในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                        และถนนหินคลุก 

ทางรถไฟ   มีขบวนรถไฟโดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือ – กรุงเทพมหานครทั้งเที่ยวขึ้นและ
เที่ยวล่อง โดยมีสถานีรถไฟทะเมนชัยเป็นที่ท าการรับ – ส่ง 

(2)  การประปา 
      ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีประปารับถ่ายโอนจ านวน 5 แห่ง และการประปา ที่เทศบาล

ต าบลทะเมนชัยด าเนินกิจการประปาเป็นของตัวเอง ให้บริการน้ าประปา  จ านวน  560 ครวัเรือน   
ที่มา :  งานกิจการประปา กองช่าง (ณ  วันที่ 14 ตุลาคม  2559)   
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(3)  โทรคมนาคม   ในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัยมีระบบการสื่อสารที่ให้บริการ ดังนี้ 

  ไปรษณีย์  มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขภายในเขตเทศบาลฯ  จ านวน  1  แห่ง 
 

 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
    การเกษตร 
   (1)  การเพาะปลูก 
   ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 93 โดยเฉพาะ 
การท านา ท าไร่นาสวนผสม นอกจากนั้นประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และอ่ืน ๆ โดยมีแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร
ที่ส าคัญ  ได้แก่  คลองอีสานเขียว  ล าห้วยทะเมนชัย สระก้านเหลือง สระหนองตาด และสระนกเขา 
   (2)  การปศุสัตว์  ประกอบด้วย 
    -  ฟาร์มเลี้ยงหมู    จ านวน   1    แห่ง 
ที่มา :  งานพัฒนารายได้ กองคลัง (ณ  เดือน มิถุนายน 2562)    
    การอุตสาหกรรม 
   ในเขตเทศบาลฯ มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1  แห่ง  ดังนี้ 

1.  โรงสีไฟทะเมนชัย  
ที่มา :  งานพัฒนารายได้ กองคลัง (ณ  เดือน มิถุนายน 2562)    
 

    การพาณิชย์  มีร้านประกอบการค้าภายในเขตเทศบาล ดังนี้ 
   1.  ร้านอาหาร     จ านวน         9             แห่ง 
   2.  ร้านค้า           จ านวน         58           แห่ง 
   3.  โรงสีข้าว   จ านวน         10           แห่ง 
ที่มา :  งานพัฒนารายได้ กองคลัง (ณ  เดือน มิถุนายน 2562)    
   

    การท่องเที่ยว 
    ในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ใหญ่ 
ทะเมนชัย อยู่ที่วัดปุาหนองหญ้าปล้อง ต.ทะเมนชัย อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

 
 ลักษณะทางสังคม 

 (1)  ประชากร   
  จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีประชากรทั้งสิ้น  4,447 คน เป็นชายจ านวน  
2,226 คน หญิง จ านวน 2,221  คน จ านวนครัวเรือน 1,169 ครัวเรือน ดังนี้ 
 

 

หมู่ที่ 
 

ชุมชน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  

รวม 
ชาย หญิง 

1 ทะเมนชัย 194 344 358 702 
2 ตลาดทะเมนชัย 162 124 140 264 
3 หนองตาด 169 342 356 698 
5 หนองหญ้าปล้อง 164 326 339 665 
7 บุแปบ 172 252 222 474 
8 สวนครัว 676 345 331 676 

13 บุลิ้นฟูา 92 162 171 333 



 
 

 

หมู่ที่ 
 

ชุมชน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  

รวม 
ชาย หญิง 

14 ทะเมนชัยสอง 114 246 242 488 
0 ทะเบียนบ้านกลาง 1 60 64 124 

รวม 1,169 2,226 2,221 4,447 
 

ที่มา :  งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล (ณ เดือน มิถุนายน 2562) 
 

(2)  การศึกษา   
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ  จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป  จนถึงระดับ 

อนุปริญญาและปริญญาตรี ปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
เขต 1  จ านวน  3 โรงเรียน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 1 ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย  ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนา ดังนี้ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัย  1  แห่ง จ านวนนักเรียน  34  คน 
  - โรงเรียนบ้านทะเมนชัย  จ านวนนักเรียน   107 คน 
  - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  จ านวนนักเรียน   92  คน 
  - โรงเรียนบ้านหนองตาด จ านวนนักเรียน   103 คน 
ที่มา :  กองการศึกษา (ณ  เดือน มิถุนายน 2562)    
   
 (3)  การสาธารณสุข 
  ในเขตเทศบาลฯ มีศูนย์สุขภาพชุมชนสังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1  แห่ง คือ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุแปบ  
 (4)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  มีสถานีต ารวจ  สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีต ารวจภูธร 
ทะเมนชัย มีจ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งสิ้น  58 นาย  แบ่งเป็น 
   1.  นายต ารวจชั้นสัญญาบัตร                  จ านวน      26      นาย 
   2.  ต ารวจชั้นประทวน                         จ านวน       32      นาย 
ที่มา :  สถานีต ารวจภูธรทะเมนชัย (ณ เดือนมิถุนายน 2562)  

 
 ลักษณะทางด้านการเมืองการบริหาร  

 1.  ด้านการบริหาร   
  เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยท าการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12  คน ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้มีการแต่งตั้งรอง
นายกเทศมนตรี อีกจ านวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน เพ่ือเข้า
มาท าหน้าที่ช่วยในการบริหารงาน ในส่วนของสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีประธานสภาเทศบาล 1 คน และรอง
ประธานสภาเทศบาล 1 คน 
 
 
 
 
 



 
 

การจัดองค์กรเทศบาลต าบลทะเมนชัย แบ่งโครงสร้างดังนี้ 
                                    
               สภาเทศบาล                                                                     คณะผู้บริหาร 
 ประธานสภาเทศบาล      1  คน               นายกเทศมนตรี                     1       คน 
          รองประธานสภาเทศบาล     1 คน                 รองนายกเทศมนตรี                2       คน 
 สมาชิกสภาเทศบาล      10 คน           ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี           1       คน 
                             เลขานุการนายกเทศมนตรี        1       คน 
 
 

 
 
 
 
  

     
                                                                                                                                           
                                                      
 
                                           
                                         
 
                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองนายกเทศมนตรี   ปลัดเทศบาล รองนายกเทศมนตรี 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง 

นายกเทศมนตรี 
เลขานุการ

นายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

 

กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองศึกษา 
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อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 

 
 

ส่วนราชการ 

 

พนักงานเทศบาล (ระดับ) 

 

รวม จ านวน 
พนักงานจ้าง 

 
 

รวม 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
พนักงาน
จ้างทั่วไป 

พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

1.  ส านักปลัดเทศบาล 
2.  กองคลัง 
3.  กองช่าง 
4.  กองสาธารณสุข ฯ 
5.  กองการศึกษา 

- 
- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
2 

1 
- 
- 
1 
- 

3 
1 
- 
1 
1 

4 
- 
1 
- 
1 
 

- 
1 
1 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 

11 
2 
2 
2 
4 

2 
- 
1 

12 
- 

2 
- 
2 
- 
1 

2 
1 
- 
- 
- 

6 
1 
3 

12 
1 

รวม - 2 2 2 6 6 2 1 21 15 5 3 23 
 
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559) 

2.  การด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย ด าเนินกิจกรรมตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา  50 * ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  
  (1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  (2)  ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
  (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย 
                         และสิ่งปฏิกูล 
  (4)  ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
  (5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  (6)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (8)  บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (9)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
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 มาตรา  51 *ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล  
          ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
  (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
  (3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  (4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
  (5)  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
  (6)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
  (7)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (8)  ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
  (9)  เทศพาณิชย์ 
 3.  บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
  เทศบาลต าบลทะเมนชัย  มีนโยบายพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม รวมทั้งการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าไปในทุก ๆด้านทั้งนี้โดยการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ไขปัญหาสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยมีชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ จ านวน  8  ชุมชน 
 

 4.  สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นการเลือกตั้ง   
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากครบวาระ ผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้ 
  ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,383 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,099 คน คิดเป็นร้อยละ  
62.04   เป็นบัตรดี  จ านวน 1,844 ใบ คิดเป็นร้อยละ 87.85 บัตรเสีย จ านวน 121 ใบ คิดเป็นร้อยละ  5.76  
และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  จ านวน  134 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.38  

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)   
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,699 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,011 คน คิดเป็นร้อยละ  
59.51   เป็นบัตรดี  จ านวน 964 ใบ คิดเป็นร้อยละ 95.35  บัตรเสีย จ านวน  37 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.66  
และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จ านวน 10  ใบ คิดเป็นร้อยละ 0.99  

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)   
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,684 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,088 คน คิดเป็นร้อยละ  
64.61   เป็นบัตรดี  จ านวน 1,044 ใบ คิดเป็นร้อยละ  95.96 บัตรเสีย จ านวน 36 ใบ คิดเป็นร้อยละ  3.30   
และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  จ านวน  8 ใบ คิดเป็นร้อยละ 0.74 
 

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



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตาม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 
ส่วนที่  2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
2.1 สรุปผลสถานการณ์พัฒนา 

 2.1.1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2558)   
 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ใน
แผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 10 6 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 3 1 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

2 2 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 37 30 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 2 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 1 1 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 30 29 

รวม 87 71 

 
เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 กับจ านวนโครงการ
ที่ปฏิบัติจริงคิดเป็นร้อยละ 81.60 แสดงว่าเทศบาลต าบลทะเมนชัยสามารถด าเนินการงานได้
ตามที่แผนพัฒนาก าหนดโดยสรุปผลได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2558 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 15.0 21.76 3.0 2.60 1.0 0.13 1.0 0.13 1.0 0.13 

2.การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 82.0 67.13 10.0 2.59 6.0 1.34 6.0 1.34 6.0 1.34 

3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 74.0 31.51 36.0 4.71 29.0 3.43 27.0 3.03 26.0 3.00 

4.การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 81.0 13.82 37.0 4.39 30.0 2.93 30.0 2.93 29.0 2.87 

5.การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 1.0 0.25 1.0 0.25 1.0 0.25 1.0 0.25 1.0 0.25 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

14.0 5.67 4.0 0.42 2.0 0.08 2.0 0.08 2.0 0.08 

7.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา 7.0 0.41 2.0 0.25 2.0 0.25 2.0 0.25 2.0 0.25 

 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
 

งบตามข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชนบน
หลักปรัชญา 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพใน
เขตเทศบาลฯ 

 50,000.00 50,000.00 ทต.ทะเมนชัย 21/09/2558 3 

2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชนบน
หลักปรัชญา 

โครงการท าปุ๋ยอินทรยี์ และ ปุย๋ชีวภาพ  200,000.00 200,000.00 ทต.ทะเมนชัย 21/09/2558 3 

3 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์และปลูกจิต ส านึกใน
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

 50,000.00 50,000.00 ทต.ทะเมนชัย
และประชาชน 

12/08/2558 1 

4 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  25,000.00 25,000.00 เทศบาลต าบล
ทะเมนชัย 

27/08/2558 1 

5 การพัฒนาด้านการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานตาม
แนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพยีง 

 250,000.00 250,000.00 ประชาชน
เทศบาลต าบล
ทะเมนชัย 

07/07/2558 5 

6 การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
รถไฟ (ชุมชนตลาดทะเมนชัยหมู่ที ่2) 

 170,000.00 130,000.00 4/2558 27/05/2558 45 

7 การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนที่
แยกจากซอยอุดมสุข (ดา้นทิศเหนือ) 
(ชุมชนหนองตาด หมู่ที่ 3 ) 

 160,000.00 105,600.00 7/2558 17/06/2558 45 

8 การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
อาทิตย์อุทยั (ชุมชนหนองตาด หมู่ที ่
3 ) 

 430,000.00 278,000.00 3/2558 21/05/2558 90 



 
 

9 การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก
ถนนดินสายหลังเมรุ (ชุมชนหนองหญา้
ปล้องหมู่ที่ 5) 

 100,000.00 99,500.00 1/2558 11/02/2558 45 

10 การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก
รอบสระหนองตาด (ชุมชนหนองหญ้า
ปล้องหมู่ที่ 5) 

 100,000.00 99,500.00 2/2558 11/02/2558 45 

11 การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
รถไฟ (ฝั่งทิศใต้) ชิดแนว รั้วรถไฟ 
(ชุมชนบุแปบ หมู่ที่ 7) 

 900,000.00 626,000.00 6/2558 16/06/2558 90 

12 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ  120,000.00 120,000.00 0 02/01/2558 7 

13 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคม
อาเซียน 

 40,000.00 40,000.00 เทศบาลต าบล 
ทะเมนชัยและ
ประชาชน 

04/09/2558 1 

14 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

วันขึ้นปีใหม ่  40,000.00 32,000.00 /2558 14/01/2558 7 

15 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ประเพณีสงกรานต์และงานนมัสการ
พระธาตุเจดยี์ใหญ่ทะเมนชัย 

 150,000.00 150,000.00 /2558 02/04/2558 7 

16 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ประเพณีเฉลิมฉลอง ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง  100,000.00 100,000.00 /2558 07/11/2557 7 

17 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหา
มหาราชินี" 

 50,000.00 50,000.00 ทต.ทะเมนชัย 10/08/2558 3 

18 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

วันปิยะมหาราช  50,000.00 3,350.00 /2558 21/10/2557 3 

19 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการวิถีพุทธ  50,000.00 50,000.00 เทศบาลต าบล
ทะเมนชัย 
โรงเรียนและ
ประชาชน 

19/08/2558 1 

20 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา  60,000.00 60,000.00 1/2558 25/09/2558 3 

21 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
(สพฐ.) ในเขตเทศบาล 

 535,080.00 422,231.04 1/2558 04/12/2557 100 

22 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล ต าบลทะเมนชัย 

 150,920.00 57,744.00 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

04/12/2557 100 

23 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 

โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล ต าบลทะเมนชัย 

 420,000.00 154,000.00 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

27/03/2558 3 
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24 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ทะเมน
ชัยคัพ" 

 170,000.00 170,000.00 /2558 13/01/2558 20 

25 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การ
แข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล สัมพันธ์
ประจ าปีและเข้าร่วมการ แข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น 

 100,000.00 20,000.00 /2558 11/12/2557 15 

26 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมและปูองกัน โรค
ไข้เลือดออก 

 360,000.00 360,000.00 กอง
สาธารณสุข 
ทต.ทะเมนชัย 

16/01/2558 257 

27 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ปูองกันและ ควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

 25,000.00 24,000.00 /2558 24/06/2558 3 

28 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมรณรงค์และ ปูองกัน
ปัญหายาเสพติด (ทูบ ีนัมเบอร์วัน) 

 30,000.00 30,000.00 ทต.ทะเมนชัย 26/08/2558 1 

29 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  50,000.00 27,580.00 เทศบาลต าบล 
ทะเมนชัยและ
ประชาชน 

22/04/2558 7 

30 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  20,000.00 300.00 เทศบาลต าบล 
ทะเมนชัยและ
ประชาชน 

18/05/2558 1 

31 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมให้ความรู้ เกีย่วกับข้อ
กฎหมายใหก้ับ ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

 40,000.00 40,000.00 เทศบาลต าบล 
ทะเมนชัยและ
ประชาชน 

09/09/2558 1 

32 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการช าระหนี้เงินกู้ กสท. เงินต้น  697,000.00 696,402.70 กสท. 28/07/2558 1 

33 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการช าระหนี้เงินกู้ กสท. ดอกเบี้ย  68,000.00 67,104.41 กสท. 28/07/2558 1 

34 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุน 
ประกันสังคม 

 110,000.00 110,000.00 เทศบาลต าบล
ทะเมนชัย 

27/10/2557 12 

35 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุน บ าเน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน ทอ้งถิ่น 

 420,000.00 420,000.00 กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ 

08/12/2557 1 

36 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ชุดดับเพลิง จ านวน 1 ชุด  35,000.00 35,000.00 1/2558 25/05/2558 7 

37 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งอาคาร
เอนกประสงค์ 

 100,000.00 100,000.00 1/2558 22/07/2558 3 

38 การพัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 

โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จ านวน 
1 เครื่อง 

 18,000.00 17,000.00 2/2558 24/07/2558 3 

10 



 
 

39 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โต๊ะรับแขก จ านวน 1ชุด  40,000.00 40,000.00 /2558 09/06/2558 7 

40 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 1 
เครื่อง 

 30,000.00 29,900.00 3/2558 24/07/2558 3 

41 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว ด า จ านวน 
1 เครื่อง 

 5,500.00 5,400.00 4/2558 24/07/2558 3 

42 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ตู้เก็บเอกสารแบบรางเล่ือน + พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 

 90,000.00 90,000.00 1/2558 15/05/2558 5 

43 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง  100,000.00 98,000.00 1/2558 02/02/2558 3 

44 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เทปวัดระยะแบบล้อกลิ้ง จ านวน 1 ชุด  8,500.00 8,450.00 /2558 02/06/2558 7 

45 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ตู้ล าโพงเอนกประสงค์ แบบพกพา 
จ านวน 1ชุด 

 8,000.00 8,000.00 /2558 22/06/2558 3 

46 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

จักรยานยนต์ 110 ซีซี 1 คัน  38,000.00 38,000.00 5/2558 19/01/2558 3 

47 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

เครื่องฉีดพ่นสารเคมีก าจัด ยุงและแมลง 
(พ่นหมอกควัน) จ านวน 1 เครื่อง 

 66,000.00 59,000.00 /2558 02/07/2558 5 

48 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล 

 40,000.00 40,000.00 เทศบาลต าบล 
ทะเมนชัยและ
ประชาชน 

27/03/2558 1 

49 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือวัสดุ  400,000.00 400,000.00 1/2558 01/10/2557 365 

50 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือวัสดุ  100,000.00 100,000.00 1/2558 01/10/2557 365 

51 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือวัสดุ  50,000.00 50,000.00 1/2558 01/09/2558 30 

52 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 

โครงการจัดซ้ือวัสด ุ  300,000.00 300,000.00 ส านักปลัด 01/10/2557 250 

11 



 
 

53 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือวัสดุ  200,000.00 200,000.00 1/2558 01/10/2557 365 

54 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันภยั ฝาุย
พลเรือน 

 40,000.00 40,000.00 ทต.ทะเมนชัย 24/09/2558 2 

55 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ 
+ งานล้อมรั้ว โดยรอบ (ชุมชนบุลิ้นฟูา 
หมู่ที่ 13) 

 200,000.00 199,000.00 8/2558 23/09/2558 90 

56 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่ 

โครงการก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์/
ปรับปรุง (ชุมชนทะเมนชัยสอง หมู ่14) 

 200,000.00 199,000.00 9/2558 23/09/2558 90 

57 การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

อุดหนุนการไฟฟาูส่วนภูมิภาคอ.ล า
ปลายมาศ โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า และ
เพิ่ม เฟสไฟฟูา 

 500,000.00 131,563.99 การไฟฟูาสว่น
ภูมิภาคอ าเภอ
ล าปลายมาศ 

17/07/2558 1 

58 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนวัดอิสาณทะเมนชยั ตาม
โครงการเทศน์มหาชาติ 

 25,000.00 25,000.00 วัดอิสาณทะ
เมนชัย 

05/03/2558 3 

59 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนวัดด่านทองประชาสามัคคี ตาม
โครงการบรรพชาและอบรม เยาวชน
ภาคฤดูร้อนเพื่อต้าน ยาเสพติด 

 25,000.00 25,000.00 วัดด่านทอง
ประชาสามัคคี 

05/03/2558 3 

60 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนวัดด่านทองประชาสามัคคี ตาม
โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม 
(เทศน์มหาชาติ) 

 25,000.00 25,000.00 วัดด่านทอง
ประชาสามัคคี 

05/03/2558 3 

61 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนให้กับส านกังานท้องถิ่น จังหวัด
บุรีรัมย์ ตามโครงการ จัดงานรัฐพิธีและ
งานวันส าคัญ ของทางราชการ 
 
 

 10,000.00 10,000.00 อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอล า
ปลายมาศ 

09/01/2558 3 

62 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนให้กับที่ท าการปกครอง จังหวัด
บุรีรัมย์ ตามโครงการ ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง ประจ าป ี2556 

 20,000.00 20,000.00 ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย ์

26/02/2558 7 

63 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาโต๊ะอาหาร กลางวัน
ส าหรับนักเรียน 

 90,000.00 90,000.00 โรงเรียนบ้าน
ทะเมนชัย 

22/06/2558 1 

64 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลย ีเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 90,000.00 90,000.00 โรงเรียนหนอง
หญ้าปล้อง 

22/06/2558 1 

65 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการศาลารักการอา่น  90,000.00 90,000.00 โรงเรียนบ้าน
หนองตาด
น้อย 

22/06/2558 1 

66 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้กับนักเรียนสังกัด รร.สพฐ 

 1,176,000.00 246,000.00 โรงเรียนหนอง
หญ้าปล้อง 

23/03/2558 3 

12 



 
 

    

 
184,000.00 

โรงเรียนบ้าน
หนองตาด
น้อย 

23/03/2558 
3 

    
 

158,000.00 
โรงเรียนบ้าน
ทะเมนชัย 

23/03/2558 3 

67 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ ล า
ปลายมาศตามโครงการ สนับสนุน
กิจกรรมของกิ่งกาชาด อ าเภอล าปลาย
มาศในการ ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้
ด้อย- โอกาส ผู้บาดเจ็บ พกิารจาก 
อุบัติภัยตา่ง ๆ 

 10,000.00 10,000.00 กิ่งกาชาด
อ าเภอล า
ปลายมาศ 

16/02/2558 5 

68 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 20,000.00 20,000.00 เหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย ์

22/12/2557 3 

69 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนรพ.สต.บ้านบุแปบ  50,000.00 50,000.00 โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพต าบล
บ้านบุแปบ 

28/01/2558 7 

70 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุน อปท. ในเขตอ าเภอฯ ตาม
โครงการพัฒนาปรับปรุงและ บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับ อ าเภอ 

 15,000.00 15,000.00 อบต.หนองบัว
โคก อ าเภอล า
ปลายมาศ 

29/01/2558 3 

71 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้นภยัยา
เสพติดประจ าป2ี558 

 50,000.00 46,260.00 /2558 05/03/2558 30 

 

สถานะทางการคลังของเทศบาลต าบลทะเมนชัย พ.ศ.2558 
                                            รายรับจริงประจ าปี  2558 

รายการ ประมาณการ 
รายรับ 

รับจริง 

รายรับตามประมาณการ 32,000,000 39,283,589.75 
   หมวดภาษีอากร 120,000 130,578.40 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 200,000 405,436.20 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 780,000 524,001.36 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

 - - 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 400,000 263,510 
   หมวดรายได้จากทุน - - 
   หมวดภาษีจัดสรร 19,500,000 19,444,027.79 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,000,000 10,870,111 
รวมรายรับตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น 32,000,000  

   หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(เฉพาะกิจ)  
                                              รวมรายรับทั้งสิ้น 39,283,589.75 
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                                                รายจ่ายจริงประจ าปี  2558 
 

รายการ ประมาณการรายจ่าย จ่ายจริง 
รายจ่ายตามประมาณการ 32,000,000  
    งบกลาง 1,944,500 1,656,909.87 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,781,000 7,591,546.16 
    ค่าจ้างประจ า (ฝ่ายประจ า) 573,000 564,805 
    ค่าจ้างชั่วคราว (ฝ่ายประจ า) 2,402,000 2,223,110 
    ค่าตอบแทน 1,559,500 1,074,853 
    ค่าใช้สอย 4,907,600 3,583,662.25 
    ค่าวัสดุ 2,947,900 2,344,903.45 
    ค่าสาธารณูปโภค 620,000 488,723.56 
    ค่าครุภัณฑ์ 1,313,500 1,032,070.06 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,660,000 4,565,200 
    เงินอุดหนุน 2,291,000 1,951,819.66 
    รายจ่ายอ่ืน - - 
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 32,000,000 27,077,603.01 

 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ 

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561 ) ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง   ด้านการศึกษา ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน และด้านพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี พบว่า การน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในล าดับที่มากที่สุดรองลงมาเป็นด้านการพัฒนาด้านการ
พัฒนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้มุ่งเน้นถึงการแก้ไขปัญหา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการประชาชนเนื่องจาก 
เพ่ือต้องการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  รวมถึงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยต่อสังคม  การเชิดชูคุณธรรม  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  ผนวกกับการมีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาสนับสนุน
คุณภาพการเรียนการสอนการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มีความพร้อมและส่งเสริมฟ้ืนฟู 
วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ฯลฯ 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลการพัฒนา 
 ปัจจัยและสถานการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัยในแผนพัฒนาฯที่ผ่านมาจาก
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร มุ่ง เน้นให้ความส าคัญในความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนเป็นส าคัญผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชนตามประเด็นการพัฒนาหลักๆ ปรากฏผล 
ดังนี้  

 1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯยังมีความต้องการคือให้มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างครบ 
ถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอต่อความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลฯโดยการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย 
น้ า สะพาน ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตบริการน้ าประปา ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
ตลอดจนมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ในการจัดการให้มีระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่เกินศักยภาพที่เทศบาลฯ จะ
สามารถด าเนินการได ้
 2.  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  ปัญหาที่พบในด้านการศึกษาที่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ต้องการให้ได้รับการแก้ไขปัญหา คือ 
การดูแลเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งขาดโอกาสในการได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยต้องการความช่วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ จากเทศบาลฯ เช่น ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัย ทั้งนี้เพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา พร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 3.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ปัญหาที่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ต้องการได้รับช่วยเหลือ คือ ด้านสวัสดิการในผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส  โดยเฉพาะการดูแลในด้านการบริการสาธารณะให้สามารถได้รับบริการอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 4.  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ประชาชนต้องการให้ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาชีพและรายได้เสริมใน
ผู้สูงอายุ และในช่วงฤดูที่ว่างเว้นจากการท านา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง เพื่อให้ชุมชนมีงานท า และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

5.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปควบคู่กันในการสร้างชุมชนน่าอยู่มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ มีสถานที่ออกก าลังกาย  ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญและประชาชนมีความต้องการตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ  
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน รัฐบาลและชุมชนในเขต 
เทศบาลฯ 
 6.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
 ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของ
เทศบาลฯ น้อย จะสังเกตได้จากจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ยังมีจ านวน
ที่ไม่มากนัก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ตามหลัก  SWOT 
 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
1.  มีการแบ่งโครงสร้างการปฏิบตัิงานภายในองค์กรที่ชัดเจน 
2.  ผู้บรหิาร พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 
3.  การสนับสนุนบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอยา่ง
ต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนโรงเรียน , วัด , ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ ผูด้้อยโอกาส หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
4.  การด าเนินกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี 
5.  การปฏิบตัิงานภายในองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส  เช่น 
การจัดซื้อ  จัดจา้ง ฯลฯ 
6.  เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในเวทีประชาคมเพื่อจัดท า แผนพัฒนาของทศบาล 
และเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาของเทศบาลฯ 
7.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างครอบคลมุและ
ทั่วถึง 

1.  การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไม่ทั่วถึง การจัดโครงการ/ 
     กิจกรรมไม่เป็นท่ีน่าสนใจ   
2.  ไมม่ีสถานท่ีก าจดัขยะเป็นของตัวเอง 
3.  ไมม่ีตลาดสดและโรงฆ่าสตัว์   
4.  สวนสาธารณะสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจมีไมเ่พียงพอ 
5.  ไมส่ามารถบังคับใช้เทศบัญญตัิที่ตราขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โอกาส  (Opportunity) ข้อจ ากัด  (Threat) 
1.  รัฐและจังหวัดมีนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้าน
การเกษตร , การท่องเที่ยว , เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  รัฐมีนโยบายส่งเสริมการผลิตของชุมชน OTOP 
3.  รัฐมีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4.  ความต้องการสินค้าทางการเกษตรที่มีคณุภาพยังมมีาก 
5.  การเมืองการบริหารที่ส่งเสรมิพัฒนาและให้บริการ 
     แก่ประชาชน (ธรรมาภิบาล) 
6.  มีสาธารณปูโภคครบถ้วนในพ้ืนท่ี 

1.  ด้านการเกษตร  ไม่มีการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ไมม่ีแหล่งน้ า 
ที่สามารถกักเก็บไว้ใช้ไดต้ลอดป ี
2.  ไมม่ีการท าเกษตรอินทรีย์อยา่งจริงจัง ท าให้ดินเสื่อมสภาพ  
ต้นทุนการผลิตสูงและราคาไม่แนน่อน 
3.  ไมม่ีการวางผังเมืองจึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
4.  รายได้น้อย ไม่มีการพัฒนาข้อมูลในการหารายได้ให้เกดิแก่
ท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นอย่างสมดุลกับภารกิจ 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       3.1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา  
 “สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก 

การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน 
                                     บนหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี” 
      3.1.2 พันธกิจ 

1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
3. ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
5. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6. สร้างจิตส านึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ส่งเสริมวินัยการจราจร 

   3.1.3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           เป้าประสงค์  
             “ มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอ” 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า ทางเท้า สะพาน  
2. ก่อสร้างระบบปูองกันน้ าท่วม และปรับปรุงระบบระบายน้ าในพื้นที่ท่ีเกิดปัญหาน้ าท่วมถึง  
3. พัฒนาระบบจราจรให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
4. ขุดลอกแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความจ าเป็นส าหรับประชาชนในเขตเทศบาล 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
   เป้าประสงค์  

             “พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น” 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ติดตั้งระบบไฟฟูาสาธารณะ และขยายเขตไฟฟูา แรงต่ า อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน และขยายเขตบริการประปาให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของชุมชน 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา   “เศรษฐกิจพอเพียง” 
   เป้าประสงค์  

             “ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล” 
 แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
2. ให้ค าแนะน าบริการต่าง ๆ  เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   เป้าประสงค์  

             “ให้ได้รับการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม” 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชน 
3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 
4. ปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
   เป้าประสงค์  

             “รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
 แนวทางการพัฒนา 

1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
             6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

     เป้าประสงค์  
                 “เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน” 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในทุกชุมชน  
2. แก้ปัญหาแรงงานอพยพเข้าท างานในเมืองหลวง 

 
            7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

     เป้าประสงค์  
                 “เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ” 

  แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
3. การบริหารจัดการการเงิน การคลังและงบประมาณท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการประชาชน 
5. จัดให้มีสถานที่กลางของชุมชุนในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

 



 
 

 
 
 

ส่วนที่  4 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี

ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  5 
การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 5 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 
 4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา  

ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวง  
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 
38 ได้ก าหนดองค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นประธาน (ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝุายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงาน
ที่เก่ียว ข้อง ผู้แทนฝุายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงาน
หลายฝุายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผล
บรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่าง
แท้จริง 
 4.1.1 กรอบแนวคิดในการติดตาม 
  กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประจ าปีงบ 
ประมาณ 2560 คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ศึกษาข้อมูลจากคู่มือ
การติดตามและประเมินผล  การจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงาน การ
ติดตามและประเมินผลที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จัดท ารายงานการประเมินผล  ซึ่งความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ 
สอบถามและการร่วมประชุมประชาคมเมืองเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย ตามแผนพัฒนาสามปี ในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นแนวทางการพัฒนาก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม 
ถนน ก่อสร้างระบบปูองกันน้ าท่วม และปรับปรุงระบบระบายน้ าในพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ าท่วมถึง พัฒนาระบบ
จราจรให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพขุดลอกแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความจ าเป็นส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ เป็นแนวทางการพัฒนาการติดตั้ง 
ระบบไฟฟูาสาธารณะ และขยายเขตไฟฟูา แรงต่ า อย่างครอบคลุมและทั่วถึงพัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน 
และขยายเขตบริการประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบน หลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง”  
เป็นแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นแนวทางการพัฒนาส่งเสริม 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชนพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
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5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น 

แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ าบัดและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นแนวทางการพัฒนาส่งเสริม 
อาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในทุกชุมชนแก้ปัญหาแรงงานอพยพเข้าท างานในเมืองหลวง 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการพัฒนาส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่
ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการเงิน การคลังและงบประมาณท่ีสามารถตรวจสอบได้ พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริการประชาชนจัดให้มีสถานที่กลางของชุมชุนในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
           4.1.2  องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  2.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกเองจ านวนสองคน 
  3.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  4.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเองจ านวนสองคน 
  5.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
                   อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  1.  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 
                        ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                        และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว 
                        กันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่  
                        น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

4.1.3 แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ 39 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้   ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา 

ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
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4.1.4 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน 

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติใน
แต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนา
เป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่
บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพและประเด็นการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. 
 การติดตาม (Monitoring) 
 การติดตามนั้น จะท าให้เราได้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสี่ปีถึงระยะใด
แล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสี่ปีมีการด าเนินช่วงใดตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าวมาแล้ว 
 การประเมินผล (Evaluation) 
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสี่ปี จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ
ตัวชี้วัด (Indictors) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ  
 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. 
(พ.ศ. 2561-2565) 

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

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

3.1 วิสัยทัศน ์ (5) 
          3.2 พันธกิจ  (5) 
          3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
          3.4 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
          3.5 ตัวชีว้ัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
          3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
          3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 

รวม 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปของ 
อปท. 
 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
-ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพืน้ฐาน 
สถานทีท่่องเที่ยว เป็นตน้ และขอ้มูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
-การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
-การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพฒันาและ/
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
-มี ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการ
ด าเนินงานใน แต่ละปีทีผ่่านมาว่ามีการด าเนนิการบรรลุ
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ของแผน พัฒนามากน้อยเพียงใด 

10 
(3) 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 

 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพ 
ปัญหาและความต้องการ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ. 

- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ

ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดบั
ความรุนแรงของปัญหา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสงัคม 

เช่น ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นตน้ 

- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่
ส าคัญของอปท.และแสดงให้เป็นศักยภาพและ
ระดับความรุนแรงของปญัหา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯและสิ่งแวดล้อม 
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอกของ อปท. 
 SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ 

อปท. 
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐาน 
- มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปจัจัยภายใน

ภายนอกอย่างถูกต้อง 

25 
 
 
 

4 
 

(2) 
(2) 
 
 
 

5 
(3) 
 
 
 

(2) 
 
 

5 
(2) 

 
(3) 

 
5 
 

(3) 
 

(2) 
 

 



 
 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักภาพ
(ต่อ) 

 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่  

- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความ
รุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่
หรือกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน 

- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็น
ส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา 

6 
 

(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 

 

3. ยุทธศาสตร ์
  3.1 วิสัยทัศน์ 

 
 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็น

หรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 

- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล 

- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของ
พื้นที ่

65 
5 
 
 

(3) 
 

(2) 

 

  3.2 พันธกิจ          
          -    แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การ   
               บรรลุวิสัยทัศน ์

- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

5 
(3) 

 
(2) 

 

  3.3 ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 ความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข
เฉพาะของพื้นที ่

- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและ

ตอบสนองปญัหาศักยภาพของ อปท. 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 

   3.4 เป้าประสงค ์  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
- มีความสอดคล้องและสนบัสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร ์
- มีความชัดเจนเปน็รูปธรรมแสดงให้เป็นว่ามี

ความต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ป ี

5 
(3) 
 

(2) 

 

   3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัด 

- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์ และ
สะท้อนผลลัพธต์ามเปาูประสงค ์

- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
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ฉบับ 

- 



 
 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 บัญชีรายการ/ชดุ
โครงการพัฒนา 

 มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพฒันาเชื่อมโยง

สอดคล้องกันและมีการบูรณาการกันในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ 
และยุทธศาสตร ์

- มีการน าแนวทางการด าเนนิงาน/วิธีการที่
ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม 

- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯก่อนบรรจุไว้ในแผน่ 

- ความเพียงพอและชดัเจนของโครงการฯ/
กิจกรรม 

- การจัดล าดบัของโครงการฯ/กิจกรรม 
 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชดัเจน 

และน าไปสู่ผลส าเร็จของเปูาประสงค์ 
- โครงการฯมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกล

ยุทธ์อย่างชดัเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของ
เปูาประสงค ์

- มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของ
แผน) 
มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา 

10 
 
 
 

(5) 
 
 

(5) 
 
 
 

15 
8 
(2) 
 

(3) 
(3) 
7 
 

(3) 
 

(2) 
(2) 

 

 รวมคะแนนที่ได้ 100  

 
 

หมายเหตุ: 1. การประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
    2. ให้คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดท าแผนเก็บรวบรวมเอกสาร รายงาน แบบสอบถามไว้ส าหรับ
ตรวจสอบ 
          
   เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการ ซึ่งครอบคลุมมติ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริการจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็น
ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ 
เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะของโครงการโดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละโครงการ
ต่อไป 
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ฉบับ 

- 


