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ค าน า 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)  ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย เป็นแผนท่ีจัดท าขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน  6  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  1. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 2. การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลัก
ปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง" 4. การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
  การน าแผนไปสู่การปิิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  และได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปิิบัติงานในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เพื่อเป็น
การวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปิิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด และ
ส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคต 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตผุล 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ  กิจการงานบางประการท่ีรัฐมอบหมายให้หน่วยงาน  ส่วนท้องถิ่นรับ
ไปบริหารเองหรืออาจกล่าวได้ว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางของรัฐ
ให้กับท้องถิ่น  โดยรัฐได้มอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการบริหารภายใต้ขอบเขตของกิจกรรม
ท่ีรัฐมอบหมายให้กระท านั้น  หน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรท่ีมีลักษณะอันประกอบด้วย  การมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลมีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความเหมาะสมมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะด าเนินการปกครอง
ท้องถิ่นสามารถแบ่งเบาภาระของรัฐและสามารถให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ได้ อย่างรวดเร็วตามความต้องการของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอและนโยบายในการพัฒนา
ท้องถิ่น  ในการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดสภาพการณ์ท่ีต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ท้ังนี้ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2546 : 11) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะ
ช่วยให้การก าหนดแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสาน
สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน  ซึ่งนอกจากจะท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการได้รับการตอบสนอง
อย่างเหมาะสมแล้ว  ในหมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้บัญญัติการติดตามและประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากท่ีได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม  2563 –  30 กันยายน 2564)  ท่ีได้ระบุในข้อ 28 – 29  ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า        
“ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับก าหนดแนวทาง 
วิธีการและให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นท่ีได้ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลให้ประชาชนทราบโดย
ท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน”  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  ซึ่งมีหน้าท่ีในการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 – 29 โดยตรง จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ  ให้ประชาชนทราบต่อไป  
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ควำมหมำยของกำรตดิตำมและประเมนิผล 
กำรติดตำม (Monitoring)  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตาม แผนงานท่ี   

ก าหนดไว้  เพื่อตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
โดยมุ่งท่ีจะตอบค าถามหลักว่า ในการด าเนินงานนั้น ได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ได้ปฏิบัติงาน ตามแผนงาน
ท่ีก าหนดหรือไม่ ได้ผลตรงตามท่ีก าหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้
งาน/โครงการ ด าเนินไปตรงตามเป้าหมายของแผนงานและแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  การติดตามผลจึงต้อง
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอในหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง ตลอดจนผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการทุกระดับ เพื่อให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก้ไข อ านวยความ
สะดวก ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กำรประเมินผล (Evaluation) หมายถึง   การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/ โครงการ  
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ท่ีก าหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/
โครงการนั้นหรือไม่เพียงใด จากค านิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการติดตามเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการส่วนการประเมินผลอาจจะประเมินได้ในทุกช่วงของ
แผนงาน/โครงการ นับต้ังแต่ก่อนตัดสินใจจัดท า แผนงาน/โครงการ ขณะ ด าเนินงานในจุดต่าง ๆ และเมื่อ
ส้ินสุดแผน ส้ินปีงบประมาณหรือแผนงาน/โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 

จะเห็นได้ว่า การติดตามเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานตาม
แผนงาน/ โครงการ ส่วนการประเมินผลอาจจะประเมินได้ในทุกช่วงของแผนงาน/โครงการ นับต้ังแต่ก่อน
ตัดสินใจจัดท าแผนงาน/โครงการ ขณะด าเนินงานในจุดต่าง ๆ และเมื่อส้ินสุดแผน ส้ินปี งบประมาณหรือ
แผนงาน/โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 

ควำมส ำคญัของกำรติดตำมและประเมนิผล 
การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์

เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติท่ีความต่อเนื่อง 
การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้ 

  1. ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
และแก้ไขปัญหาทันที เพื่อน าไปสู่การพัฒนาขององค์กร  

2. ช่วยให้ด าเนินการตามแผนได้ราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างได้ผล 
หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น  

3. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อะไรประสบ 
ผลส าเร็จแล้วส่ิงใดยังต้องท าต่อไป จ านวนเท่าไร อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหา
ความต้องการ ซึ่งเป็นการวนครบวงจร 
  4. สามารถจัดท าระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

    ถ้ามีการตดิตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า ย่อมท าให้ทราบปัญหาและ 
ความต้องการท่ีแท้จริง การวางแผนงาน/ โครงการสามารถท าได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไข
แผนงาน/โครงการให้เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เมื่อเริ่ม 
วางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศท่ีชัดเจน เท่ียงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ขอบเขตของกำรติดตำมและประเมนิผล 
 1.  ขอบเขตเนื้อหำ 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประเมินผลตามโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ได้มีมติท่ีประชุมในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี     
เดือน 18 พฤศจิกายน 2564 มีความเห็นว่าควรจะติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  จ านวน  6 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 1. การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 2. การ
พัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา"เศรษฐกิจ
พอเพียง" 4.การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย และเป็นโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ   
 2.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในพื้นท่ีจ านวน  
120  คน  จากการด าเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  6  ยุทธศาสตร์ และท าการ
สุ่มกระจายไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Sample Random Sampling) จ านวน  8  หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านทะเมนชัย ,หมู่ท่ี 2 บ้านทะเมนชัย , หมู่ท่ี 3 บ้านหนองตาด และหมู่ท่ี 5 บ้านหนองหญ้า
ปล้อง  หมู่ท่ี 7 บุแปบ , หมู่ท่ี 8  บ้านสวนครัว  , หมู่ท่ี 13 บ้านบุล้ินฟ้า , หมู่ท่ี 14 บ้านทะเมนชัย เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Check List)  แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  และแบบปลายเปิด (Open Form)  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2563 - 
ตุลาคม 2564 

 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์   
 2. โครงการตามเทศบัญญัติ หมายถึง โครงการท่ีผ่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
พิจารณาและผ่านสภาท้องถิ่นแล้วพร้อมได้ประกาศเป็นเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. แผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย   
ท่ีประกาศใช้แล้ว 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัยท้ัง 6 ด้าน 
ได้แก่ 

4.1 การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  
4.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  
4.3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง"  
4.4 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
4.5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
4.6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 
 



๔ 
 

5. การติดตามและประเมินผล  หมายถึง การด าเนินการท่ีจะท าให้เราทราบว่าขณะนี้มีการปฏิบัติ 
ตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาห้าปถีึงระยะใดแล้ว  ซึ่งการติดตามโครงการจะด าเนินการตามด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ส่วนการประเมินหมายถึง การประเมิน
โครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564  เฉพาะโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จว่าผู้ได้รับการ
ประโยชน์มีระดับความพึงพอใจอย่างไร และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลอย่างไร ตามแนวทางวิธีการท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัยก าหนดขึ้น 
 
ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้บั 

  1. ผู้บริหารทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
และแก้ไขปัญหาทันที เพื่อน าไปสู่การพัฒนาขององค์กร  

2. การด าเนินการตามแผนมีความราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างได้ผล
หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น  

3. ผู้บริหารได้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน  อะไรประสบ 
ผลส าเร็จแล้วส่ิงใดยังต้องท าต่อไป จ านวนเท่าไร อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหา
ความต้องการ ซึ่งเป็นการวนครบวงจร 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2564  ได้ศึกษารวบรวมแนวคิด และมีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
1. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 
2. บริบทของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

แนวคดิ ทฤษฎี เกี่ยวกบัประสทิธภิาพ 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาประกอบ

การศึกษาครั้งนี้ การจัดองค์กรเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลการ
จัดองค์กรจ าเป็นต้องมีเครือข่ายของการตัดสินใจและศูนย์กลางการติดต่อส่ือสาร Harrington (1996, pp. 
1853-1931) ได้ให้ค านิยามประสิทธิภาพรวมขององค์กรโดยให้ ความส าคัญท่ีโครงสร้างและเป้าหมายของ
องค์กร (Organization’s Structure and its Goals) ซึ่ง ก าหนดหลักประสิทธิภาพไว้ 12 ประการ ท่ีสะท้อน
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการบริหาร จัดการท่ี มีระบบโดยมุ่งท่ีการท างานให้เหมาะสมและง่ายขึ้น ซึ่ง
จะลดความส้ินเปลืองในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน (Clearly Defined 
Ideal) ผู้บริหารต้องทราบถึงส่ิงท่ี ต้องการเพื่อลดความคลุมเครือและความไม่แน่นอน 2. ใช้หลักเหตุผลท่ัวไป 
(Common Sense) ผู้บริหารต้องพัฒนาความสามารถสร้าง ความแตกต่างโดยค้นหาความรู้และค าแนะน าให้
มากเท่าท่ีจะท าได้ 3. ค าแนะน าท่ีดี(Competent Counsel) ผู้บริหารต้องการค าแนะน าจากบุคคลอื่น 4. วินัย
(Discipline) ผู้บริหารควรก าหนดองค์กรเพื่อให้พนักงานเช่ือถือตามกฎและวินัย ต่าง ๆ 5. ความยุติธรรม (Fair 
Deal) ผู้บริหารควรให้ความยุติธรรมและความเหมาะสม 6. มีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและแน่นอน 
(Reliable, Diate, Accurate, and Permanent Records) ผู้บริหารควรจะมีข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
7. ความฉับไวของการจัดส่ง (Dispatching) ผู้บริหารควรใช้การวางแผนตามหลัก วิทยาศาสตร์ส าหรับแต่ละ
หน้าท่ีเพื่อให้องค์กรท าหน้าท่ีได้อย่างราบรื่นและบรรลุจุดมุ่งหมาย 8. มาตรฐานและตารางเวลา (Standards 
and Schedules) ผู้บริหารต้องพัฒนาวิธีการท างานและก าหนดเวลาท างานส าหรับแต่ละหน้าท่ี 9. สภาพ
มาตรฐาน (Standardized Conditions) ผู้บริหารควรรักษาสภาพแวดล้อมให้ดี 10. การปฏิบัติการท่ีมี
มาตรฐาน (Standardized Operations) ผู้บริหารควรรักษารูปแบบมาตรฐานของวิธีการปฏิบัติท่ีดี            
11. มีค าส่ังการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานระบุไว้(Written Standard-practice Instructions) ผู้บริหารต้องระบุ
การท างานท่ีมีระบบถูกต้องและเป็นลายลักษณ์อักษร  12. การให้รางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiency 
Reward) ผู้บริหารควรให้รางวัลพนักงาน ส าหรับการท างานท่ีเสร็จสมบูรณ์ Zaleanik et al. (1958,p. 40 
อ้างถึงใน  สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์, 2540, หน้า37) ได้กล่าว ไว้ว่าในการปฏิบัติงานด้วยดีหรือไม่นั้นเป็น
ปฏิบัติจะต้องการตอบสนองความต้องการภาพในและ ภายนอก(Internal and External Need) ซึ่งได้รับการ
ตอบสนองแล้วย่อมหน่ายการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งความต้องการภายนอกได้แก่ 1) รายได้หรือ
ค่าตอบแทน 2) ความมั่นคง ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3) สภาพแวดภาพทางภายนอก  4) ต าแหน่งหน้าท่ี 
5) รักษาระเบียบวินัย ในการท างาน 6) ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 7) งานเช่ือถือได้ฉับพลันมีคุณภาพและ
ลงทะเบียน เป็นหลักฐาน 8) งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินการงานอย่างท่ัวถึง 9) งานส าเร็จ
ทันเวลา 10) ผลของงานได้มาตรฐาน 11) การด าเนินงานสามารถยึดมาตรฐานได้ 12) ก าหนดมาตรฐานท่ี
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สามารถใช้เป็นเคืองมือในการท างาน 13) ให้บ าเหน็จรางวัลแก่งานท่ีดี Merton (1940) นักสังคมวิทยาท่ี
เสนอข้อโต้แย้งเป็นคนแรกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลิกภาพของคนในองค์การกับโครงสร้างขององค์กร
ว่าจะก่อให้เกิดผลซึ่งไม่คาดหวัง 15 ตามมาได้โดยเฉพาะองค์กรท่ีมีโครงสร้างแบบ Bureaucracy เขากล่าวว่า
การควบคุมและ การประสานงานโดยอาศัยกฎข้อบังคับในการจัดองค์กรท่ีมีเหตุผลและกฎข้อบังคับช่วยให้  
สามารถท านายพฤติกรรมของคนในองค์การได้แต่ก็จะท าให้พฤติกรรมนั้นมีความยืดหยุ่นได้น้อย การเน้นท่ีการ
ใช้กฎข้อบังคับเพื่อองค์การจะท าให้สมาชิกในองค์การน าเอากฎข้อบังคับขององค์การ มาเป็นเป้าหมายของ
ตนเองกฎเกณฑ์ข้อบังคับขององค์การจะไม่ใช่วิถีทาง (Means) ท่ีจะท าให้ เป้าหมายขององค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้แต่จะเป็นเป้าหมายของสมาชิกในองค์กร แทนท่ีจะเป็นวิธีการท่ีท าให้งานส าเร็จด้วย
การเข้าแทนท่ี“Displacement” เป้าหมายขององค์การ โดยเป้าหมายของบุคคลเช่นนี้จะน าไปสู่ความไร้
ประสิทธิผลขององค์กรข้อโต้แย้งของเมอร์ตันนี้ ปรากฏอยู่ในบทความเรื่อง “Bureaucratic Structure and 
Personality” ภายหลังท่ีแนวความคิดเรื่อง  Bureaucracy ได้เป็นท่ียอมรับกันว่าจะช่วยให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  ส าหรับผลท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีจะเกิดขึ้นตามมาอันเนื่องมาจากการเน้นการควบคุมเพื่อให้
สามารถคาดการณ์พฤติกรรม ของปัจเจกชนในองค์กรท่ีเมอร์ตัน เสนอไว้มี3 ประการคือ 1. ลดความสัมพันธ์
อันเป็นการส่วนตัวของสมาชิกในองค์กรลงการเล่ือนขั้นและ ประเมินบุคคลขึ้นอยู่กับความสัมฤทธิผลของแต่ละ
คนในด้านงาน 2. มีการเพิ่มกฎระเบียบ ข้อบังคับในองค์กรมากขึ้น สมาชิกขององค์การจะน ากฎระเบียบ มา
เป็นเป้าหมายมาเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานแทนเป้าหมายท่ีเป็นจริงขององค์การ 3. มีการเพิ่มการใช้การ
แบ่งแยกออกเป็นล าดับช้ันเป็นเทคนิคของการตัดสินใจซึ่ง หมายถึงการไม่แสวงหาทางเลือกท่ีสามารถ
ปฏิบัติการได้จริงแต่จะจ าแนกออกเป็นล าดับช้ันว่า อะไรควรจะตัดสินใจก่อนและรอง ๆ ลงไปคืออะไรเป็นการ
ก าหนดแนวทางในการตัดสินใจท่ี ส าคัญเพียงแนวทางเดียว โดยไม่ให้มีโอกาสเลือกตัดสินใจได้แม้ว่า
สถานการณ์จะต่างกัน Ryan and Simith(1954 อ้างถึงใน สินเลิศ สุขุม, 2543, หน้า 19) ได้พูดถึง
ประสิทธิภาพ ของบุคคล(Human Efficiency) ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับส่ิงท่ีทุ่มเทและ 
ลงทุนให้กับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการท างานนั้นมองจากแง่มุมของการท างานของแต่ละบุคคล โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับส่ิงท่ีให้กับงาน เช่น ความพยายาม ก าลังงาน กับผลลัพธ์ท่ีได้จากงาน นั้น Simon (1960, p. 
180 อ้างถึงใน แสวงรัตนมงคลมาศ, 2514, หน้า 81) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้ว่างานใดจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยน าเข้า (Input) กับผลผลิต (Output) ท่ีได้รับออกมา 
เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพจึงเท่ากับ ผลิตผลลบด้วยปัจจัยน าเข้าและถ้าเป็นการบริหารราชการก็บวกความพึง
พอใจของประชาชน ผู้รับบริการ(Satisfaction) เข้าไปด้วย ซึ่งเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 16 E = (O-I) + S E คือ 
ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency) O คือผลิตผลหรือผลงานท่ีได้รับ (Output) I คือ ปัจจัยน าเข้าหรือ
ทรัพยากรทางการบริหารท่ีใช้ไป (Input) S คือความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา (Satisfaction) Good 
(1973, p. 193) ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า หมายถึง ความสามารถ ส าเร็จ ท าให้เกิดความส าเร็จ
ตามความปรารถนาโดยใช้เวลาและความพยายามเล็กน้อยก็สามารถ  ให้ผลงานท่ีได้ส าเร็จลงอย่างสมบูรณ์ 
Certo (2000, p. 9) ได้ให้ค่านิยามของประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) 
หมายถึงการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ประสิทธิผล มุ่งท าให้เกิดการ“ท าส่ิงท่ีถูกต้อง 
(Doing the Right Things)” ส่วน   ค าว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อใหเ้กิดความส้ินเปลืองน้อยท่ีสุดโดยสามารถ บรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ าสุด กล่าวคือเป็นการใช้
โดยมีเป้าหมาย (Goal) คือ ประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้สูงสุดอาจเรียกว่า“ท าส่ิงต่าง ๆ ให้
ถูกต้อง (Doing Things Right)” แสวงรัตนมงคลมาศ(2514, หน้า 100) ได้ศึกษาความหมายของ
ประสิทธิภาพจาก ทรรศนะของบุคคลต่าง ๆ พบว่า มีองค์ประกอบร่วมตรงกันอย่างหนึ่งคือ ประสิทธิภาพ



๗ 
 

หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปโดยดีท่ีสุด ซึ่งความหมายของ      
ค าว่าโดยดีท่ีสุดในด้านธุรกิจหมายถึงการให้ได้ผลก า ไรสูงสุดแต่ถ้าเป็นการบริหารราชการหมายถึง 
ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการได้สูงสุด เสาวภาคย์ดีวาจา (2529 อ้างถึง
ใน สินเลิศ สุขุม, 2543, หน้า19) ได้สรุปไว้ว่า ประสิทธิภาพในการท างานหมายถึงความพร้อมและความ
พยายามและรวมไปถึงความสามารถ ท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จโดยการประเมินประสิทธิภาพในการท างานนั้นไม่
สามารถท าได้โดยตรง เนื่องจากหน่วยในการจัดส่ิงท่ีลงทุนลงไปเช่นเงินความพยายามแรงงานนั้นเป็นคนละ
หน่วยในการวัดผลลัพธ์ คือ ผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงใช้วิธีการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ซึ่งหมายถึงการวัด
ว่า ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าหมายหรือไม่ ติน ปรัชญาพฤทธ์ (2536, หน้า130) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือ 
“ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์”ว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการสนับสนุนให้มีวิธีการบริหาร ท่ีจะได้รับ
ผลดีมากท่ีสุดโดยส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุดนั้นก็คือการลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุและบุคลากรลงในขณะท่ี
พยายามเพิ่มความแม่นตรงความเร็วและความราบเรียบของการบริหารให้มากขึ้น 

 
การปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบเทศบาล 
 การจัดการปกครองแบบเทศบาลก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาท 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังการจัดต้ังสุขาภิบาล  โดยมีการต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่งท่ีเรียกว่า  
คณะกรรมการจัดการประชาภิบาล  ท าหน้าท่ีดูงานกิจการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ต่าง ๆ  และจัดท ารายงาน
ประกอบการพิจารณาจัดต้ังประชาภิบาลหรือเทศบาลและได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นอีกชุดหนึ่งจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติเทศบาล  เสนอท่ีประชุมสมุหเทศาภิบาล แต่ยังไม่มีการประกาศใช้จนกระท่ังเกิดการ
เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันท่ี 24  มิถุนายน 2475 (สนธิ  เตชานนท์. 2519 
: 5) 
 การจัดการปกครองแบบเทศบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475 
 ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ระบอบ
ประชาธิปไตยรัฐบาลได้พยายามกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ท้องถิ่น  โดยออกกฎหมายว่าด้วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2476  และมีการจัดต้ังเทศบาลเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2478  โดย
ยกฐานะของสุขาภิบาลท่ีมีอยู่ 35 แห่งขึ้นเป็นเทศบาล ( ชูวงศ์ ฉายบุตร. 2539 : 90- 91) และได้มีการแก้ไข
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาลหลายครั้งจนถึงท่ีใช้ปัจจุบัน  คือ พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562 
 
 หลักเกณฑ์การจัดต้ังเทศบาล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาจัดต้ังท้องถิ่นใดขึ้นเป็นเทศบาลไว้ว่าเมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาให้
จัดต้ังเทศบาลนั้นๆ  เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง  หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้ (ส านัก
กฎหมายและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 2547 :  20–21)  ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง  มีอ านาจหน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น (มาตรา 7) ท้ังนี้ กฎหมายได้ก าหนดให้จัดต้ังเทศบาลขึ้นได้  3 ประเภท  
ดังนี้ 



๘ 
 

  1.  เทศบาลต าบล  ได้แก่  ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
ต าบล  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12)  พ.ศ.2546 มาตรา 5) 
  2.  เทศบาลเมือง  ได้แก่  ท้องถิ่นอันเป็นท่ีต้ังศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนท่ีมี
ราษฎรตั้งแต่ 10,000  คนขึ้นไป  ท้ังมีรายได้พอควรแก่การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้
และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและ
เขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 
มาตรา 6) 
  3.  เทศบาลนคร  ได้แก่  ท้องถิ่นชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่  50,000  คนขึ้นไป  ท้ังมีรายได้
พอควรแก่การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้   ซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
เป็นเทศบาลนคร  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 11 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546  มาตรา 6) 
 

องค์ประกอบขององค์การเทศบาล 
 องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

1.  สภาเทศบาล 
สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ 

ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจ านวนดังต่อไปนี้ 
      1.1  สภาเทศบาลต าบล    ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน   12   คน 
      1.2  สภาเทศบาลเมือง     ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน  18   คน 
      1.3  สภาเทศบาลนคร     ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน  24   คน 

ท้ังนี้ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด  และยังมิได้มีการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งท่ีว่าง  ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีอ ยู่ (มาตรา 15  
วรรคหนึ่งและวรรคสาม  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546  มาตรา 10) 
 บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสภาเทศบาล มีดังนี้ 
  1.  การตราเทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ  คือ  กฎข้อบังคับของท้องถิ่นซึ่งมีผลใช้บังคับได้เฉพาะ
ในเขตเทศบาลนั้น ๆ เท่านั้น  โดยสภาบัญญัติเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
ตัวบทกฎหมาย  ในกรณีดังต่อไปนี้เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าท่ีของเทศบาลท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยเทศบาลเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้อ านาจตราเทศบัญญัติเพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามกฎหมายฉบับนั้น ๆ 
  2.  การต้ังกระทู้ถาม  ในท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิต้ังกระทู้ถาม
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีได้  แต่นายกเทศมนตรีหรือ
รองนายกเทศมนตรีมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบ  เมื่อเห็นว่าข้อความนั้น ๆ  ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญทางเทศบาล (มาตรา 31 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) 
พ.ศ. 2546  มาตรา 17) 
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  3.  การต้ังคณะกรรมาธิการ  สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต้ังเป็น
คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลและมีอ านาจเลือกบุคคลเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก ต้ังเป็นคณะกรรมการ
วิสามัญของเทศบาล  เพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ
สภาเทศบาล  แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล 
  4.  ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญข้างต้น  นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล  ผู้เป็นหรือ
มิได้เป็นสมาชิก  เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการท้ังหมดคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลต้ังขึ้นข้างต้น  จะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ (มาตรา 32 แก้ไขเพิ่มเติมโดยเพราะ
พระราชบัญญัติ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2543  มาตรา 9) 
  5.  การเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  ของ
จ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่มีสิทธิเข้าช่ือเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมสภาเทศบาล  เพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไม่มี
การลงมติ  ญัตติดังกล่าวให้ยื่นต่อประธานสภาเทศบาลและให้ประธานสภาเทศบาลก าหนดวันส าหรับการ
อภิปรายท่ัวไป  ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับญัตติ  แล้วแจ้งให้นายเทศมนตรี
ทราบ 

2.  นายกเทศมนตรี 
  เทศบาลให้มีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 48 ทวิ  แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 10) 
  นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  1.  ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
  2.  รับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
เทศบัญญัติและนโยบาย 
  3.  ส่ัง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
  4.  แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกเทศมนตรีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ
นายกเทศมนตรี 
  5.  วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  6.  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
  7.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น 
  8.  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง 
 ในการประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ 254  ให้เทศบาลจัดท าเป็นประกาศเทศบาล  
โดยให้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกอย่างอื่น  โดยมีแนวทางการ
ก าหนด  ดังนี้ 
  1.  ส านักปลัดเทศบาล  ให้มีเจ้าหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล
และราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นเจ้าหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมท้ังก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล 
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  2.  กองวิชาการและแผนงาน   มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะ
เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนหรือความ
มั่นคงของประเทศ  ท้ังนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ  ระดับ
กระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.  กองคลัง   ส านักการคลังมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การ
น าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  บ านาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  
การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการ
เบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 
  4.  กองช่าง  ส านักการช่างมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบการจัดท า
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ 
การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงาน  การก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ
ติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานท่ี
เกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่าย  วัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเช้ือเพลิง   และงานอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  5.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมมีหน้าท่ีเกี่ยวกับ
สาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  กองป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมและงานอื่นๆ  
เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  ในกรณีท่ียังไม่ได้จัดต้ังกองแพทย์จะมีงานด้านการ
รักษาพยาบาลในเบ้ืองต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข 
  6.  กองการศึกษา  ส านักการศึกษามีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและ
พัฒนาการศึกษา  ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ งานการ
เจ้าหน้าท่ี  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศ  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  
งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ   งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  
งานกิจการศาสนา   ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ   งานกิจกรรมเด็กเยาวชน
และการศึกษานอกโรงเรียน   และงานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  7.  กองสวัสดิการและสังคม  ส านักสวัสดิการสังคมมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น
และชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน   การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและงาน
สาธารณะ  การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  8.  กองการประปา  ส านักการประปามีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต
และการจ าหน่ายน้ าประปา   การติดต้ังประปา  ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้  
รายจ่าย  การบัญชี  พัสดุ  การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา  รวมท้ังการปฏิบัติหน้าท่ี
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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  9.  กองการแพทย์  ส านักการแพทย์มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพยาบาลและการ
บริการทางการแพทย์  งานวิชาการและแผนงานทางด้านการแพทย์พยาบาลและบริการสาธารณสุข  งานเภสัช
กรรม  ทันตสาธารณสุข  งานชันสูตรและรังสีวิทยา  งานเวชกรรม  งานผู้ป่วยนอก  งานผู้ป่วยในและห้อง
คลอด   งานห้องผ่าตัดและวิสัญญี   รวมท้ังงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  10.  กองช่างสุขาภิบาล   ส านักการช่างสุขาภิบาล  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดการส่ิงแวดล้อม ด้านพัสดุท่ีใช้แล้ว (ขยะ)  การจัดการคุณภาพน้ า  การควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคาร
โรงงานท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียและมลพิษในด้านอื่นๆ  
รวมท้ังการปฏิบัติงานต่างๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  11.  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี  
เอกสารการเบิกจ่าย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจรับ
พัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล  และงานอื่น ๆ   
ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  12.  แขวง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในส่วนท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีของ
ปลัดเทศบาล  โดยให้มีส านักงานแขวงงานการศึกษา งานคลัง งานสวัสดิการสังคม  งานการประปา          
งานสาธารณสุข งานช่าง  อยู่ในแขวงหรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอื่น ๆ  ท่ีจ าเป็นมาปฏิบัติหน้าท่ีในแขวง
นั้น รวมท้ังปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ อาจจัดให้มีฐานะเป็นส านัก  กอง  ฝ่าย  แผนกหรืองานก็ได้ โดยค านึงถึงลักษณะงาน
ในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละเทศบาล 

หน้าที่ของเทศบาล 
 ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562               
ได้ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติและหน้าท่ีท่ีจะเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้น เทศบาลยังมีอ านาจหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายเฉพาะอื่นๆ ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลท่ีจะต้องปฏิบัติและหน้าท่ีท่ีจะเลือกปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  ซึ่งแบ่งตามฐานะเทศบาล โดยหน้าท่ีของเทศบาลต าบลมีดังต่อไปนี้ 
  1. หน้าท่ีบังคับหรือหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย (มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2542  มาตรา 10  แก้ไขเพิ่มเติม (7)  และเพิ่มเติมความโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2542  มาตรา 11  โดยเพิ่มเติมความใน (8) และ (9) 
  เทศบาลต าบลมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
        1.1  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
       1.2  ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
        1.3  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
        1.4  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
        1.5  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

       1.6  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
       1.7  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
       1.8  บ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

             1.9  หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 
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2.  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้  (มาตรา 51)  แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2511  มาตรา 3) 

       2.1  ให้มีน้ าสะอาดหรือประปา 
       2.2  ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
       2.3  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
       2.4  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
       2.5  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
       2.6  ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
      2.7  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอีื่น 
      2.8  ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
       2.9  เทศพาณิชย์ 
ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลได้ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และ

พระราชบัญญัติแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดภารกิจ
ของเทศบาลเป็น 6 ด้าน (แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลหนองบัววง 2552-2554. 2551 : 14-16)  ดังนี้ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
     1.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
     1.2  ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
     1.3  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
     1.4  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ   
     1.5  การสาธารณูปการ 
     1.6  การควบคุมอาคาร 
2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจเกี่ยวข้องดังนี ้
     2.1  รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ 
     2.2  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
     2.3  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
     2.4  การสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมการพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี  เด็ก   

เยาวชน   ผู้สูงอายุ (คนชรา) และผู้พิการ  (ผู้ด้อยโอกาส) 
     2.5  ให้มีโรงฆ่าสัตว์  หรือการจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์ 
     2.6  ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
     2.7  การจัดการศึกษา 

       2.8  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
     2.9  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
     2.10  การส่งเสริมกีฬา 
     2.11  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
     2.12  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและรักษาความสงบ  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
     3.1  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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     3.2  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
     3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
     3.4  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่น ๆ  
      3.5  การผังเมือง 
                3.6  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
        3.7  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
       3.8  การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 

4.  ด้านพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
     4.1  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอดรถ 
     4.2  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
     4.3  เทศพาณิชย์ 
     4.4  การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ 
     4.5  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
     4.6  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
     5.1  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
     5.2  การก าจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  และน้ าเสีย 
     5.3  การจัดการ  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการใช้ 

ประโยชน์จากป่าไม้  ท่ีดิน 
6.  ด้านสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
     6.1  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
     6.2  ให้มีเครื่องใช้ดับเพลิง 
     6.3  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     6.4  กิจการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ 

ประกาศก าหนด 
     6.5  หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติก าหนด  

การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล 
งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต้องตราข้ึนเป็นเทศบัญญัติ  ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออก 

ไม่ทันปีใหม่ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง ถ้าในปีใดจ านวนเงินซึ่งได้อนุญาตไว้ตาม
งบประมาณปรากฏว่าไม่พอส าหรับการใช้จ่ายประจ าปีก็ดี หรือมีความจ าเป็นท่ีจะต้องต้ังรายรับหรือรายจ่าย 
ขึ้นใหม่  ในระหว่างปีก็ดีให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่ มเติม (มาตรา 65)  (ส านักกฎหมายและ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 2547 : 40 – 41) 

รายได้ของเทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
      1.  ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
      2.  ค่าธรรมเนียม   ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ   ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
      3.  รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 
       4.  รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 
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       5.  พันธบัตรหรือเงินกู้ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
        6.  เงินกู้จากกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์การ  หรือนิติบุคคลต่าง ๆ  
         7.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
              8.  เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นท่ีมีผู้อุทิศให้ 
              9.  รายได้อื่นใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

รายจ่ายของเทศบาลอาจมีรายจ่าย  ดังต่อไปนี้ 
        1.  เงินเดือน 
         2.  ค่าจ้าง 
         3.  เงินตอบแทนอื่น ๆ  
         4.  ค่าใช้สอย 
         5.  ค่าวัสดุ 
         6.  ค่าครุภัณฑ์ 
          7.  ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ 
        8.  เงินอุดหนุน 
         9.  รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

ก าหนดไว้ (มาตรา 67  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี  4) พ.ศ. 2505 มาตรา 3) 

 การควบคุมเทศบาล 
การควบคุมดูแลเทศบาลให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ี โดยถูกต้องตามกฎหมายให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีโดยถูกต้องตามกฎหมาย   
ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าท่ีช้ีแจงแนะน าตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการ   เรียกรายงานและเอกสารหรือ
สถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็
ได้และให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าท่ีช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้นให้
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมีความถูกต้องตามกฎหมาย (มาตรา 71) (ส านักกฎหมายและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา. 2547 :  41 – 42) 

การส่ังเพิกถอนหรือส่ังให้ระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี  เมื่อนายอ าเภอ
ในกรณีแห่งเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้นหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  ในกรณีแห่งเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
เห็นว่า  นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีผู้ใดปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางท่ีอาจเป็นการเสียหายแก่
เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี  ได้ช้ีแจงแนะน าตักเตือน
แล้วไม่ปฏิบัติตามนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณีมีอ านาจหน้าท่ีจะส่ังเพิกถอนหรือส่ังให้ระงับ
การปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไว้ก่อนได้  แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีบรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีค าส่ัง เพื่อให้รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยส่ังการตามสมควร (มาตรา 72  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 
12) พ.ศ. 2546  มาตรา 44 )  การส่ังให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลหรือรอง
ประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน  ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ี หรือมีความประพฤติในทางจะน ามา
ซึ่งความเส่ือมเสียแก่ศักด์ิต าแหน่งหรือแก่เทศบาลหรือแก่ทางราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจส่ังให้นายกเทศมนตรี  
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รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งก็ได้ ค าส่ังของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นท่ีสุด (มาตรา 73 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 
12) พ.ศ. 2546  มาตรา 45) 

การยุบสภาเทศบาล เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวมผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภา
เทศบาลก็ได้  เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย  มีอ านาจยุบสภาเทศบาลและให้แสดงเหตุผลไว้ในค าส่ังด้วย   เมื่อมีการยุบสภาหรือถือว่า
มีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในส่ีสิบห้าวัน (มาตรา 74  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 
10) พ.ศ. 2542  มาตรา 13 
 
บรบิทของเทศบาลต าบลทะเมนชัย      
 1) ประวัติความเป็นมา 
           ส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัยต้ังอยู่ท่ีชุมชนตลาดทะเมนชัยหมู่ท่ี  2 ต าบลทะเมนชัย      
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ห่างจากอ าเภอล าปลายมาศโดยทางรถยนต์ 12  กิโลเมตร  โดยทาง
รถไฟ  8  กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด 8.25  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นท่ีบางส่วนของต าบลทะเมนชัย   
และต าบลหนองบัวโคก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  -  ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
  -  ทิศใต้         มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  -  ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
  -  ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
   ชุมชนทะเมนชัย มีการต้ังจัดต้ังตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เป็น สุขาภิบาลทะเมนชัย 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2526 โดยมีพื้นท่ีบางส่วนของต าบลทะเมนชัยและ
ต าบลหนองบัวโคก รวมพื้นท่ี 8.25 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตสุขาภิบาล 
          ต่อมา เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ สุขาภิบาลทะเมนชัยได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะขึ้น
เป็น “เทศบาลต าบลทะเมนชัย” ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.
2542 โดยใช้ช่ือและเขตตามสุขาภิบาลเดิมท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะ   โดยใช้ศาลาประชาคมอ าเภอ      
ล าปลายมาศเป็นส านักงานช่ัวคราว จนกระท่ังเดือน มิถุนายน 2543 ได้ย้ายท่ีท าการช่ัวคราวมาปฏิบัติงาน ณ 
ส านักงานแห่งใหม่ ในพื้นท่ีส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย ปัจจุบันสภาพสังคม 

2) ลักษณะภูมิประเทศ 
      สภาพภูมิประเทศของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม  

3) ลักษณะภูมิอากาศ 
     ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลต าบลทะเมนชัย เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ 
    ฤดูร้อน   เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม  
    ฤดูฝน     เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน โดยการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก 

เฉียงใต้ ในระหว่าง พฤษภาคม - ตุลาคม และจากพายุจรในเดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน 
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ฤดูหนาว   เริ่ม ต้ังแต่เดือนตุลาคม ถึง มกราคม โดยการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่าง พฤศจิกายน - มกราคม 

4) ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินของเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย 

5)  ด้านการเมือง/การปกครอง 
5.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลต าบลทะเมนชัย  มีหมู่บ้านรับผิดชอบ  จ านวน  8  หมู่บ้าน ดังนี้ 

1. บ้านทะเมนชัย  หมู่ท่ี 1 
2. บ้านทะเมนชัย  หมู่ท่ี 2 
3. บ้านหนองตาด  หมู่ท่ี 3 
4. บ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่ท่ี 5 
5. บ้านบุแปบ  หมู่ท่ี 7 
6. บ้านสวนครัว หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองบัวโคก  
7. บ้านบุล้ินฟ้า  หมู่ท่ี 13 
8. บ้านทะเมนชัย  หมู่ท่ี  14 

6) การเลือกต้ัง 
     เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรง โดยท าการเลือกต้ัง

นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12  คน ท้ังนี้  นายกเทศมนตรีได้มีการ
แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรี อีกจ านวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
1 คน  เพื่อเข้ามาท าหน้าท่ีช่วยในการบริหารงาน ในส่วนของสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีประธานสภา
เทศบาล  1 คน และรองประธานสภาเทศบาล 1 คน 

การจดัองค์กรเทศบาลต าบลทะเมนชัย แบ่งโครงสร้างดังนี ้
            สภาเทศบาล                                                         คณะผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล      1   คน            นายกเทศมนตรี                 1       คน 
รองประธานสภาเทศบาล     1   คน            รองนายกเทศมนตรี              2       คน 
สมาชิกสภาเทศบาล      10  คน           ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี           1       คน 
                        เลขานุการนายกเทศมนตรี        1       คน 

(3) ประชากร 
 1) ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
     จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีประชากรท้ังส้ิน  4,342 คน  เป็นชายจ านวน 
1,426  คน หญิง จ านวน  2,196   คน จ านวนครัวเรือน 1,248  ครัวเรือน ดังนี้ 
 

 
หมู่ที่ 

 
ชุมชน 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  
รวม ชาย หญิง 

1 ทะเมนชัย 195 328 347 675 
2 ทะเมนชัย 162 117 135 252 
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3 หนองตาด 169 341 365 706 
5 หนองหญ้าปล้อง 167 332 343 675 
7 บุแปบ 175 241 218 459 
8 สวนครัว 170 344 327 671 

13 บุล้ินฟ้า 94 154 167 321 
14 ทะเมนชัยสอง 115 243 246 489 
0 ทะเบียนบ้านกลาง 1 46 48 94 

รวม 1,248 1,426 2,196 4,342 
 
ท่ีมา :  งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล (ณ เดือน กันยายน  2564) 

 2) ช่วงอายุและจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

1. ช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี  9 13 22 

2. ช่วงอายุ 1 – 15  ปี 320 282 602 

3. ช่วงอายุ 16 – 30 ปี 439 411 850 

4. ช่วงอายุ 31 – 40 ปี 311 283 594 

5. ช่วงอายุ 41 – 50 ปี 312 318 630 

6. ช่วงอายุ 51 – 60 ปี  342 384 726 

7. ช่วงอายุ 61 – 70 ปี 213 254 467 

8. ช่วงอายุ 71 – 80 ปี 122 141 263 

9. ช่วงอายุ 81 – 90 ปี 30 47 77 

10. ช่วงอายุ 91 – 100 ปี 2 12 14 

11. อายุมากกว่า 100 ปี - 1 1 
 
 7) สภาพทางสังคม 

1) การศึกษา   
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย  จะเป็นผู้ท่ีจบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป  

จนถึงระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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จังหวัดบุรีรัมย์  เขต 1  จ านวน  3 โรงเรียน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนา ดังนี้ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัย  1  แห่ง จ านวนนักเรียน  30  คน 
  - โรงเรียนบ้านทะเมนชัย  จ านวนนักเรียน   93   คน 
  - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  จ านวนนักเรียน  81  คน 
  - โรงเรียนบ้านหนองตาด จ านวนนักเรียน   98   คน 

ท่ีมา :  กองการศึกษา (ณ  เดือน  กันยายน  2564)    

  2) สาธารณสุข 
      ในเขตเทศบาลฯ มีศูนย์สุขภาพชุมชนสังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1  
แห่ง คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุแปบ  

   3)  อาชญากรรม 
       มีสถานีต ารวจ  สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีต ารวจภูธร    
ทะเมนชัย มีจ านวนเจ้าหน้าท่ีต ารวจท้ังส้ิน  62  นาย  แบ่งเป็น 
   1.  นายต ารวจช้ันสัญญาบัตร                  จ านวน      34      นาย 
   2.  ต ารวจช้ันประทวน                         จ านวน       28      นาย 

ท่ีมา :  สถานีต ารวจภูธรทะเมนชัย (ณ เดือนกันยายน  2564)  

  4)  ยาเสพติด 
       มีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์    

เป็นหน่วยดูแลและด าเนินการ 

  5)  การสังคมสงเคราะห์ 
           มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน  780 คน  ผู้รับเบี้ยพิการ  จ านวน  280 คน   ผู้รับ

เบ้ียผู้ป่วยเอดส์จ านวน 11  คน 

(5) ระบบบริการพื้นฐาน 
       1)  การคมนาคมขนส่ง 

  มีถนนสายหลักเข้าสู่เทศบาลต าบลทะเมนชัย จ านวน 4 สาย ได้แก่ 
1.  สายบ้านส่ีเหล่ียมประชามิตร – ชุมชนสวนครัว (เป็นถนนลูกรัง) 
2.  ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านหนองบัวโคก – ชุมชนสวนครัว  (เป็นถนนลาดยาง) 
3.  สายบ้านหนองม่วง อบต.ทะเมนชัย – ชุมชนหนองตาด  (เป็นถนนลาดยาง) 
4.  สายบ้านบริหารชนบท (เป็นถนนหินคลุกและลาดยางเป็นบางช่วง) 
ถนนติดต่อไปมาภายในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กและถนนหินคลุก และมีขบวนรถไฟโดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือ – กรุงเทพมหานครท้ังเท่ียวขึ้นและ
เท่ียวล่อง โดยมีสถานีรถไฟทะเมนชัยเป็นท่ีท าการรับ – ส่ง 

2)  การไฟฟ้า 
   ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีไฟฟ้าทุกครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม       
ทุกพื้นท่ี โดยใช้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอล าปลายมาศ 
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3)  การประปา 
            ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีประปารับถ่ายโอนจ านวน 5 แห่ง และการประปา         
ท่ีเทศบาลต าบลทะเมนชัยด าเนินกิจการประปาเป็นของตัวเอง ให้บริการน้ าประปา  จ านวน  584 
ครวัเรือน  ท่ีมา :  งานกิจการประปา กองช่าง  (ณ  เดือน กันยายน  2564)   

4)  โทรศัพท์ 
       ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย โดยส่วนใหญ่ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของบริษัทเอกชน 
และส่วนราชการใช้บริการโทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT) 

5)  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
        มีการบริการขนส่งจากภาคเอกชนให้บริการในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

8) ระบบเศรษฐกิจ 
        1)  การเกษตร 
     ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 93 โดยเฉพาะ      
การท านา ท าไร่นาสวนผสม นอกจากนั้นประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และอื่น ๆ โดยมีแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  คลองอีสานเขียว  ล าห้วยทะเมนชัย สระก้านเหลือง สระหนองตาด และสระนกเขา 

2)  การปศุสัตว์  ประกอบด้วย 
   -  ฟาร์มเล้ียงหม ู  จ านวน     1    แห่ง 
   -  ฟาร์มเล้ียงไก่เนื้อ จ านวน     1    แห่ง 

 ท่ีมา :  งานพัฒนารายได้ กองคลัง (ณ  เดือน กันยายน 2564)    

3) การท่องเที่ยว 
   ในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย 
ต้ังอยู่ ท่ีวัดป่าหนองหญ้าปล้อง และศาลเจ้าพ่อหินต้ัง  ต้ังอยู่หมู่ ท่ี 2 บ้านตลาดทะเมนชัย ต.ทะเมนชัย            
อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

4) การอุตสาหกรรม 
  ในเขตเทศบาลฯ มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน  2  แห่ง  ดังนี้ 

-  โรงสีไฟตีระมาศ   
-  โรงเล่ือยจักรพนากิจรุ่งเรือง 

ท่ีมา :  งานพัฒนารายได้ กองคลัง (ณ  เดือน กันยายน  2564)    
 
        5) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   
   การพาณิชย์ มีร้านประกอบการค้าภายในเขตเทศบาล ดังนี้ 
   1.  ร้านอาหาร     จ านวน         14   แห่ง 
   2.  ร้านค้า           จ านวน         42   แห่ง 
   3.  โรงสีข้าว   จ านวน         10   แห่ง 

ท่ีมา :  งานพัฒนารายได้ กองคลัง (ณ  เดือน กันยายน  2564)    
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กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล ดังนี้ 
   1.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 13  จ านวน     1    แห่ง 
   2.  กลุ่มทอเส่ือกกและเปลยวนบ้านทะเมนชัย 2  หมูท่ี่ 14 จ านวน    1   แห่ง 

ท่ีมา :  งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอ านวยการ  (ณ  เดือน กันยายน  2564)    

  6) แรงงาน 
     - มีผู้ใช้แรงงานในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ประมาณจ านวน   28   คน 

    ท่ีมา :  งานพัฒนารายได้ กองคลัง (ณ  เดือน กันยายน  2564)    

9) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
1) การนับถือศาสนา 

- ประชาชนในพื้นท่ีร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ 

2) ประเพณีและงานประจ าปี 
      เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีประเพณีและงานประจ าปี ดังนี้ 

1. ช่วงเดือนมกราคม จัดงานท าบุญวันขึน้ปีใหม ่
2. ช่วงเดือนเมษายน จัดงานนมัสการพระธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย , งานประเพณี 

สงกรานต์ 
3. ช่วงเดือนกรกฎาคม  จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
4. ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  จัดงานประเพณีลอยกระทง , จัดงานประเพณี 

ฉลองศาลเจ้าพ่อหินต้ัง  

3) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
1) ด้านภูมิปัญญาท้องถิน่ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง , หมอดิน ดังนี้ 

(1) นายถวิล เนตรวิลา 
(2) นายประสิทธิ์ ชัยวิชา 
(3) นายสุวัฒน์  บุตโรบน  

    2) ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย ร้อยละ 100 มีภาษาถิ่นเป็น “ภาษาอิสาน” 

4) OTOP สินคา้พื้นเมืองและของที่ระลกึ 
- มีสินค้าพื้นเมอืงและของท่ีระลึก ได้แก่ เส่ือกกและเปลยวน โดยกลุ่มอาชีพบ้านทะเมนชัย  

2 หมูท่ี่ 14 

10)  ทรัพยากรธรรมชาติ 
1) น้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ มีจ านวน  1 แห่ง คือ ล าทะเมนชัยหรือคลองอีสาณเขียว  ไหลผ่านทางทิศ

ตะวันออกในพื้นท่ีของหมู่ท่ี 1, 2 ,5 , 8 และ 14   
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แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น ประกอบด้วย สระน้ า จ านวน  15  แห่ง และบ่อบาดาล จ านวน   7  

แห่ง ซึ่งไม่พอเพียงต่อความต้องการในฤดูแล้ง 

2) ป่าไม้ 
ป่าไม้ในเทศบาลต าบลทะเมนชัย เป็นพรรณไม้ท่ีพบในป่าเต็งรัง ได้แก่ เต็ง รัง พลวง แดง 

ตะแบก ต้ิว ประดู่ป่า ปีบ พะยอม พฤกษ์ มะกอก มะขามป้อม มะค่าแต้ มะม่วงป่า มะหาด สะเดา หว้า เป็น
ต้น 

3) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
แหล่งน้ าธรรมชาติ เพราะประชาชนในพื้นท่ีอาศัยน้ าจากคลองล าทะเมนชัยหรือคลองอีสาณ

เขียว รวมถึงแหล่งน้ าท่ีสร้างขึน้ เช่น สระน้ า บอ่บาดาล ในการท าการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 โดยการจัดท าแบบประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอ     
ล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
       1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
       5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในพื้นท่ีจ านวน      
120  คน  จากการด าเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และท าการสุ่มกระจายไปยัง
หมู่บ้านต่าง ๆ ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Sample Random Sampling) จ านวน  8 หมู่บ้าน จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างแบบก าหนดไว้ก่อน (Quota Sampling) คือ จะให้ตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล    
โดยภาพรวมและรายข้อ ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง  

ข้อค าถาม 
ระดบัความประสทิธิภาพของงาน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 
๑. โครงการเสริมผิว คสล.ลาดทับด้วยแอสฟัสท์ 
ติกคอนกรีตถนนเจริญชัยภายในชุมชน (ชุมชน
ทะเมนชัย หมู่ท่ี 1)  
 

     

2. โครงการขยายผิวจราจร คสล.ปูทับผิวจราจร
แอสฟัสท์ติก จากแยกป้อมต ารวจฯ ไปทางทิศ
ตะวนัตกถึงจุดสิ้นสุดถนน คสล. (ชุมชนตลาด  
ทะเมนชัย หมู่ท่ี 2)  
 

     

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกเทศบาล 
6 ซอยเจริญสมบัติ (บา้นหนองตาด หมู่ท่ี 3)   

     

4. โครงการขยายผิวจราจร คสล.หน้าวัดหนอง
หญ้าปล้อง – โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (สองฝั่ง) 
(ชุมชนหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 5) 
 

     

5. โครงการวางท่อระบายน้ ามาตรฐานถนนรถไฟ 
(ฝั่งทิศเหนือ) จุดเร่ิมต้นจากแนวท่อเดิมถึงบ้าน 
อ.รุ่งทิวา  (ชุมชนบุแปบ หมู่ท่ี 7)  
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6. โครงการก่อสร้างถนนดินเลียบทางรถไฟทิศ
ตะวันตก (ชุมชนสวนครัว หมู่ท่ี 8)  

     

7. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล. ปูทับ
ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 5 ต่อ
จากสนามเด็กเล่น (ชุมชนบุลิ้นฟ้า หมู่ท่ี 13)  
 

     

8. โครงการเสริมผิวถนน คสล. ลาดทับด้วยแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตถนนบุญสัมพันธ์ (ชุมชนทะเมน
ชัย 2 หมู่ท่ี 14)  
 

     

 
๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษาและพฒันาคณุภาพชีวิต 

ข้อค าถาม 
ระดับความประสิทธิภาพของงาน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ค่าอาหารเสริม (นม)      

2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ      

3. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ      
4. เบ้ียยังชีพความพิการ      
5. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์      
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
7. โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก      
8. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ว่าด้วย
เรื่องสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ 

     

9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะ
ภาษาไทยปีงบประมาณ 2564 

     

10. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 
โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

     

11. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทะเมนชัย โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา 

     

12. อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขต
เทศบาล โครงการอาหารกลางวัน 

     

13. โครงการรัฐพิธีอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ 
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14. อุดหนุนโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

     

15. โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอ าเภอ
ล าปลายมาศ ในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ
ดวงตาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

     

16. อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

     

17. โครงการจัดงานประเพณีฉลองศาลเจ้าพ่อ
หินต้ัง 

     

18. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง      
19. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

     

20. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

     

21. โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรต ิ

     

22. โครงการจัดท าป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

     

23. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดในบริเวณ
อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 

     

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

ข้อค าถาม 
ระดับความประสิทธิภาพของงาน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. สร้างภาคีเครือข่ายด้านพลังงานระหว่างบ้าน
ชุมชน วัด โรงเรียน รพ.สต. หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานเอกชน 

     

 
๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 

ข้อค าถาม 
ระดับความประสิทธิภาพของงาน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. โครงการจัดท าและประสานแผนพัฒนาเทศบาล      
2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิาล      
3. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งกรณีเลือกตั้งซ่อม 

     

4. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)  
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5. ต่อเติมอาคารส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

     

6. โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินฟื้นฟูการแพทย์      
7. ติดต้ังระบบโทรศัพท์อัตโนมัติภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

     

8. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ถนนสายหมู่ท่ี 
7 – หมูท่ี่ 14 

     

9.อุดหนุนโครงการอบรมอาสาสมัครจราจรช่วยเหลือ
งานต ารวจ 

     

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ลักษณะของเคร่ืองมือ 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check  List)   
         ตอนที่ 2  เป็นแบบประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ลักษณะ
ของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  มี 5 ระดับ  ได้แก่   
   5  หมายถึง  มากท่ีสุด   
   4 หมายถึง  มาก   
   3 หมายถึง  ปานกลาง  
   2 หมายถึง  น้อย  
   1 หมายถึง  น้อยท่ีสุด   
  ตอนที่ 3  เป็นค าถามปลายเปิด (Open Form)  แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
 2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
   การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้  ได้ด าเนินการ
ดังนี ้
  1. ประสานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัยและ
ด าเนินการประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย   
  2. จัดท าแผนปฏิบัติงานออกติดตามโดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 
  3. ก าหนดโครงการส าคัญในการออกติดตามและประเมินผลฯ เพื่อทราบผลการด าเนินงาน
และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

4. จัดท าเครื่องมือติดตามและประเมินผล (แบบสอบถามความพึงพอใจ) 
5. ออกติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
6. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัยเสนอต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่นและรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
7. น าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลในครั้งต่อไป 
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  ส าหรับการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ ใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้สร้างขึ้นจากการศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท า “คู่มือการติดตามและประเมินผล
การจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
   2. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉล่ีย (     )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   3. ข้อเสนอแนะท่ีเป็นค าถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ให้จัด
ค าตอบเข้าประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ 

4. เกณฑ์ในการแปลความหมายของข้อมูล  การแปลความหมายค่าเฉล่ีย (Mean)  ได้ก าหนด 
ขอบเขตของค่าเฉล่ีย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2535 : 100) 

ค่าเฉล่ีย   4.51 – 5.00     หมายถึง    มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย   3.51 – 4.50     หมายถึง    มีการปฏิบัติมาก 
ค่าเฉล่ีย   2.51 – 3.50     หมายถึง    มีการปฏิบัติปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย   1.51 – 2.50     หมายถึง    มีการปฏิบัติน้อย 
ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.50     หมายถึง    มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient  ) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 2.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 ร้อยละ (Percentage) 
2.2 ค่าเฉล่ีย (    ) 
2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

X

X
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ประจ าป  พ.ศ. 2564 ได้วิเคราะห์ข้อมูล
และน าเสนอ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ตามสถิติท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
X    แทนค่า   ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D.  แทนค่า  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติแบ่งการวิเคราะห์

ออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนท่ี  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     ตอนท่ี  2  ระดับระดับความประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมลูแต่ละตอน 

ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตาราง 1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
1. ชาย 
2. หญิง 

54 
66 

45.0 
55.0 

                                รวม 120 100 
จากตาราง  1   ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวนท้ังส้ิน 120  คน จ าแนกตามเพศ  ปรากฏว่า           

เป็นเพศชาย  จ านวน   54  คน (ร้อยละ 45.0)   เป็นเพศหญิง  จ านวน  66  คน (ร้อยละ  55.0) 
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ตาราง 2    จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

1. 18 – 30   ป    
2. 31 – 40   ป  
3. 41 – 50   ป    
4. 51 – 59   ป  
5. 60   ป ข้ึนไป 

13 
14 
26 
29 
38 

 

10.8 
11.6 
21.6 
24.1 
31.6 

                                รวม 120 100 
จากตาราง 2  จ าแนกตามอายุ ปรากฏว่า ช่วงอายุท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ  ช่วงอายุระหว่าง  60  ป   

ขึ้นไป  มีจ านวน  38  คน (ร้อยละ  30.8)  รองลงมาช่วงอายุ ป  51 - 59 ป   มีจ านวน 29 คน   (ร้อยละ 26.6)  
และท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ มีอายุระหว่าง 18 – 30  ป  จ านวน  13  คน (ร้อยละ 11.6) 

 
ตาราง   3   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1. ประถมศึกษา  
2.  มัธยมศึกษา 
3.  ปริญญาตรี      
6.  สูงกว่าปริญญาตรี 

73 
39 
7 
1 

60.8 
32.5 
5.8 
0.8 

                                รวม 120 100 
จากตาราง  3   จ าแนกตามระดับการศึกษา ปรากฏว่าระดับการศึกษาท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด  คือ  ระดับ

ประถมศึกษา จ านวน  73  คน (ร้อยละ 60.8) รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน  39 คน 
(ร้อยละ 32.5) และท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  1 คน (ร้อยละ 0.8 ) 

 
ตาราง   4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

1. เกษตรกรรม   
2. ค้าขาย  
3. รับจ้าง    
4. ข้าราชการ 
5. อืน่ ๆ 

74 
12 
14 
9 

11 

61.6 
10.0 
11.6 
7.5 
9.1 

                                รวม 120 100 
 จากตาราง  4  จ าแนกตามอาชีพ ปรากฏว่า อาชีพท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด  คือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จ านวน 74 คน (ร้อยละ 61.6) รองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 14 คน (ร้อยละ 11.6) และท่ีมีจ านวนท่ี
น้อยท่ีสุด คือ ข้าราชการ  จ านวน  9   คน  (ร้อยละ 7.5)  
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ตอนที่ 2   การประเมินความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นแบบ
ประเมินข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  เพื่อให้ทราบ
ถึงคุณภาพ  ความโปร่งใส  เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนตอบสนองความต้องการของชุมชน การมี    
ส่วนร่วมของประชาชน มากน้อยเพียงใด  ประกอบด้วย 3 ส่วน   

 
ตาราง 5   ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของของเทศบาลต าบล    
ทะเมนชยั  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมในรายยุทธศาสตร์  
จ านวน  4  ด้าน 

ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น 
ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน   S.D. ความหมาย 

1. ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง 3.8 0.021 มาก 

2. การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.5 0.003 ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

3.5 1.15 ปานกลาง 

4. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 4.0 0.007 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.7 0.14 มาก 

ตารางท่ี 5  พบว่า  ระดับประสิทธิภาพของการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประจ าป     
พ.ศ. 2564   โดยภาพรวมรายยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ มาก  (    = 3.7)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านท่ี
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี อยู่ในระดับ มาก  (    = 4.0)  รองลงมา
คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง อยู่ในระดับ มาก  (   = 3.8) ด้านท่ีมรีะดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มี
จ านวน 2 ข้อ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระดับ  ปานกลาง     
(    =  3.5)  และ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับ มาก  (   = 3.5) 

 

ตาราง 6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. ความหมาย 
1.โครงการเสริมผิว คสล.ลาดทับด้วยแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีตถนนเจริญชัยภายในชุมชน (ชุมชนทะเมน
ชัย หมู่ท่ี 1)  

4.2 0.68 มาก 

2. โครงการขยายผิวจราจร คสล.ปูทับผิวจราจร 
แอสฟัสท์ติก จากแยกป้อมต ารวจฯไปทางทิศ
ตะวันตกถึงจุดส้ินสุดถนน คสล. (ชุมชนตลาด      
ทะเมนชัย หมู่ท่ี 2)  

4.4 0.63 มาก 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกเทศบาล 6 
ซอยเจริญสมบัติ (บ้านหนองตาด หมู่ท่ี 3)   
 
 

4.1 0.74 มาก 
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X

X

X

X

X X
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4. โครงการขยายผิวจราจร คสล.หน้าวัดหนองหญ้า
ปล้อง – โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (สองฝ่ัง) (ชุมชน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 5) 

4.0 0.53 มาก 

5. โครงการวางท่อระบายน้ ามาตรฐานถนนรถไฟ 
(ฝ่ังทิศเหนือ) จุดเริ่มต้นจากแนวท่อเดิมถึงบ้าน      
อ.รุ่งทิวา  (ชุมชนบุแปบ หมู่ท่ี 7)  

4.1 0.26 มาก 

6. โครงการก่อสร้างถนนดินเลียบทางรถไฟทิศ
ตะวันตก (ชุมชนสวนครัว หมู่ท่ี 8)  

4.1 0.80 มาก 

7. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล. ปูทับด้วย      
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 5 ต่อจากสนาม
เด็กเล่น (ชุมชนบุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 13)  

4.5 0.64 มาก 

8. โครงการเสริมผิวถนน คสล. ลาดทับด้วยแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตถนนบุญสัมพันธ์ (ชุมชนทะเมนชัย
สอง หมูท่ี่ 14)   

1.2 0.59 น้อยท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 3.8 0.02 มาก 
ตารางท่ี  7  พบว่า  ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ โดยภาพรวมรายยุทธศาสตร์อยู่ใน
ระดับ มาก  (     = 3.8)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ ข้อ 7 โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวจราจร คสล. ปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 5 ต่อจากสนามเด็กเล่น (ชุมชนบุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 
13) อยู่ในระดับมากท่ีสุด (    = 4.5) และรองลงมาคือ ข้อ 2 โครงการขยายผิวจราจร คสล.ปูทับผิวจราจร     
แอสฟัสท์ติก จากแยกป้อมต ารวจฯไปทางทิศตะวันตกถึงจุดส้ินสุดถนน คสล. (ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมู่ท่ี 2)      
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (    = 4.4) ด้านท่ีมีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 8. โครงการเสริมผิวถนน คสล.   
ลาดทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนบุญยสัมพันธ์ (ชุมชนทะเมนชัยสอง หมูท่ี่ 14)   อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด  (    = 
1.2) 

ตาราง 8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. ความหมาย 
1. ค่าอาหารเสริม (นม) 3.6 1.20 มาก 
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ 3.4 1.23 ปานกลาง 
3. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 3.9 1.22 มาก 
4. เบ้ียยังชีพความพิการ 3.7 1.23 มาก 
5. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 3.5 1.22 ปานกลาง 
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.5 1.20 ปานกลาง 
7. โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 3.5 1.24 ปานกลาง 
8. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ว่าด้วย
เรื่องสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ 

3.5 1.17 ปานกลาง 
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9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะ
ภาษาไทยป งบประมาณ 2564 

3.5 1.05 ปานกลาง 

10. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 
โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

3.5 1.03 ปานกลาง 

11. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทะเมนชัย โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา 

3.5 1.00 ปานกลาง 

12. อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
เทศบาล โครงการอาหารกลางวัน 

3.5 1.08 ปานกลาง 

13. โครงการรัฐพิธีอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

3.6 1.08 มาก 

14. อุดหนุนโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

3.4 1.12 ปานกลาง 

15. โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอ าเภอ
ล าปลายมาศ ในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ
ดวงตาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ประจ าป งบประมาณ 
2564 

3.3 1.11 ปานกลาง 

16. อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

3.5 1.11 ปานกลาง 

17. โครงการจัดงานประเพณีฉลองศาลเจ้าพ่อ
หินต้ัง 

3.5 1.11 ปานกลาง 

18. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 3.3 1.18 ปานกลาง 
19. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

3.7 1.18 มาก 

20. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

3.5 1.19 ปานกลาง 

21. โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดเฉลิม  
พระเกียรต ิ

3.6 1.17 มาก 

22. โครงการจัดท าป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

3.5 1.19 ปานกลาง 

23. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดในบริเวณ
อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 

3.7 1.24 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.5 0.003 ปานกลาง 
ตารางท่ี 8  พบว่า  ด้านการการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมรายยุทธศาสตร์อยู่

ในระดับ ปานกลาง (    = 3.5)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ ข้อ 3 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับ มาก  (   = 3.9) และรองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากัน 3 ข้อ คือ ข้อ 4 เบี้ยยังชีพความพิการ ,    

X

X
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ข้อ 4 เบ้ียยังชีพความพิการ และ ข้อ 23. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดในบริเวณอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
อยู่ในระดับ มาก (    = 3.7)   ด้านท่ีมีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีจ านวน 2 ข้อ  คือ 15. โครงการสนับสนุน
กิจการกิ่งกาชาดอ าเภอล าปลายมาศ ในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะดวงตาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ประจ าป งบประมาณ 2564 และ ข้อ 18 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  อยู่ใน
ระดับ มาก  (     = 3.3)  
 
ตาราง  9   ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานาตรฐาน  ( ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. ความหมาย 
1. สร้างภาคีเครือข่ายด้านพลังงานระหว่างบ้าน
ชุมชน วัด โรงเรียน รพ.สต. หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานเอกชน 

3.5 1.15 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.5 1.15 ปานกลาง 
ตารางท่ี 9  พบว่า  ด้านการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  โดยภาพรวมราย

ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ ปานกลาง  (    = 3.5)   
 
ตาราง  10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. ความหมาย 
1. โครงการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
เทศบาล 

3.7 1.24 มาก 

2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล 

3.5 1.17 ปานกลาง 

3. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งกรณีเลือกตั้งซ่อม 

3.6 1.20 มาก 

4. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)  

3.2 1.12 ปานกลาง 

5. ต่อเติมอาคารส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

3.6 1.11 มาก 

6. โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินฟื้นฟู
การแพทย์ 

3.8 1.16 มาก 

7. ติดต้ังระบบโทรศัพท์อัตโนมัติภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

3.5 1.08 ปานกลาง 

8. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
ถนนสายหมู่ท่ี 7 – หมู่ท่ี 14 

3.9 1.26 มาก 

9.อุดหนุนโครงการอบรมอาสาสมัครจราจร
ช่วยเหลืองานต ารวจ 

3.3 1.17 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 4.0 0.007 มาก 
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ตารางท่ี 10   พบว่า  ด้านการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ี ดี  โดยภาพรวมราย
ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ มาก   (    = 4.0)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ ข้อ 8 
โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ถนนสายหมู่ท่ี 7 – หมู่ท่ี 14 อยู่ในระดับ มาก  (     = 3.9) และรองลงมาคือ 
6. โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินฟื้นฟูการแพทย์ อยู่ในระดับ  มาก  (    =  3.8 )  ด้านท่ีมีระดับความพึงพอใจ
น้อยท่ีสุด คือ ข้อ 4 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  อยู่ในระดับ ปานกลาง         
(    = 3.2)  

 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
ตาราง  11   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชน 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. อยากใหแ้ก้ไขปัญหาน้ าอุปโภค-บริโภค / ไฟฟ้าชุมชนหลังตลาด   

2. อยากให้ต่อยอดโครงการท่ีอยู่ในแผนแต่ละโครงการให้เด่นชัดและแล้วเสร็จภายในโครงการด้วย 

3. อยากใหเ้พิ่มความรวดเร็วทางกู้ชีพ 

4. เทศบาลดูแลดี และช่วยเหลือได้ดี 

5. ขอสนับสนุนให้มีลานตากข้าวของชุมชน  
6. อยากให้ท าความสะอาดร่องน้ าภายในหมู่บ้าน เนื่องจากเกิดการอุดตัน 

7. อยากให้มีโครงการเพื่อส่งเสริมรายได้ 

8. ศพด.สถานท่ีดี เหมาะสม สะอาด แต่ครูไม่ค่อยดูแลใส่ใจ ปล่อยให้เด็กงอแง 

9. น้ าประปาไม่ค่อยไหล 

10. อยากให้เพิ่มหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 

11. ต้องการให้มีการเก็บขยะด้วยเพราะเดือดร้อนมากไม่มีท่ีท้ิงขยะ  
12. ความโปร่งใสคิดเอาเอง บริการดีบางกลุ่มบางงาน โดยรวมดี 

13. โครงการทุกโครงการจัดท าจริงขอให้เน้นประชาสัมพันธ์ โดยการออกพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ลงพืน้ท่ีบ้าง 

14. ขอให้บริการด้วยใจ พนักงานอย่าเลือกปฏิบัติ 

15. อย่าดีเฉพาะบางกลุ่ม 

X

X

X

X
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บทที่  5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผล 

1.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลและเชิงปริมาณ 
การวางแผน 
     เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

0 0 0 0 90 63,740,0000 79 59,940,000 81 71,940,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

0 0 0 0 37 24,270,000 39 26,070,000 38 22,000,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชนบนหลัก
ปรัชญา 

0 0 0 0 11 2,510,000 11 2,510,000 11 2,510,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

2 0 2 0 79 20,519,080 90 23,211,380 91 23,928,130 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

0 0 0 0 26 7,900,000 26 7,900,000 26 7,900,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1 0 1 0 73 30,073,230 76 31,163,230 76 34,198,220 

รวม 3 0 3 0 316 149,012,310 321 150,794,610 323 162,476,350 
 

    การจัดท างบประมาณ 

       ผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ประกาศใช้ข้อบญัญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 73 
โครงการ งบประมาณ 17,003,926 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตั ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 9 2,897,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 42 12,225,825.53 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 5 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 17 1,860,600.00 

รวม 73 17,003,925.53 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

โครงการขยายผิวจราจร 
คสล.ปูทบัผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกจากแยกป้อมต ารวจ
ฯ ไปทางทิศตะวันตกถึง
จุดสิ้นสุดถนน คสล. (ชุมชน
ตลาดทะเมนชยั หมู่ที่ 2) 

187,500.0
0 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้
มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง 

ปรับปรุงถนน คสล. เดิม ปูทับด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดกว้าง 
8.00 , 6.00 และ 5.00 เมตร 
ยาวรวม 695.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,975 ตร.ม. 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. หน้าวัดหนองหญ้า
ปล้อง - โรงเรียนหนองหญ้า
ปล้อง (สองฝั่ง) (ชุมชน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5) 

450,000.0
0 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออ านวยความสะดวก ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของประชาชน 

ขยายถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 
1.00 - 2.00 เมตร ยาวรวม
ประมาณ 373.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามรูปแบบรายการที่
ก าหนด 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุกถนนดินใหม่เลียบ
ทางรถไฟ (ชุมชนสวนครัว 
หมู่ที่ 8 ) 

300,000.0
0 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้
มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง 

ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 
เมตร ยาวประมาณ 470.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
282.00 ลูกบาศก์เมตร ตาม
รูปแบบรายการที่ก าหนด 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

โครงการวางท่อระบายน้ า
มาตรฐานถนนรถไฟ ฝั่งทิศ
เหนือ จุดเริ่มต้นจากแนวท่อ
เดินถึงบ้าน อ.รุ่งทิวา 
(ชุมชนบุแปบ หมู่ที 7 ) 

443,500.0
0 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน า้ท่วมขังในบ้านเรือนของ
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม 
จ านวน368 ท่อนพร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน 38 บ่อ ความยาว
รวม 418.00 ม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

โครงการขุดลอกล าห้วย
ศรีษะแรด+ฝายก้ันน้ า 
(ชุมชนทะเมนชัย 2 หมู่ที่ 
14) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าในชุมชนไว้อุปโภคตลอดทั้ง
ปี 

ขุดลอกคลองขนาดกว้างเฉลี่ย 30 
ม ยาว 150 ม. ลกึเฉลี่ย 3.50 ม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

โครงการเสริมผิว คสล.ลาด
ทับด้วยแอสฟัทสต์ิกคอนก
รีต ถนนบญุยสัมพันธ์ 
(ชุมชนทะเมนชัย 2 หมู่ที่ 
14) 

409,000.0
0 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้
มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง 

กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 
463 ท. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,852 ตร.ม. 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

โครงการเสริมผิว คสล.ลาด
ทับด้วยแอสฟัสทต์ิกคอน 
กรีตถนนเจริญชัย ภายใน
ชุมชน ( ุชุมชนทะเมนชัย  
หมู่ที่ 1) 

387,000.0
0 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้
มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 
1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.
ม. ตามรูปแบบที่เทศบาลก าหนด 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล.จากแยก
เทศบาล 6 ซอยเจริญ
สมบัติ หมู่ที่ 3 

361,500.0
0 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แข็งแรง 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
1,020 ตร.ม. 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร 
คสล.ปูทบัด้วยแอสฟัสส์ติ
กคอนกรีตถนนเทศบาล 5 
ต่อจากสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 

359,000.0
0 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แข็งแรง 

เสริมผิวจราจรคสล.กว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาวประมาณ 200 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 
เมตร 
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13 

1
0. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงหน้าที่ของ
ตนเองได้เข้าร่วมกิจกรรมและความบันเทิง
ต่างๆ 

จัดกิจกรรมโดยเชิญชวนหน่วยงาน
ราชการในเขตเทศบาลฯ มาร่วมจัด
นิทรรศการเพื่อให้ความรู้กับเด็กๆ 
ในด้านต่างๆ และให้เด็กๆ ที่มาร่าม
งานได้ร่วมกิจกรรมตอบค าถามเพื่อ
รับรางวัลจากทางเทศบาลฯ 

1
1. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการวิถีพุทธ 0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาลได้ตระหนักและเห็นความส าคัญใน
หลักค าสอนของพุทธศาสนา 

เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
จ านวน 200 คน 

1
2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน (สพฐ.) ในเขต
เทศบาล 

624,900.0
0 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนวได้มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แขแ็รง 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)เพื่อแจกจ่าย
ให้นักเรียนแยกตามระดับดังนี้ รร. 
บ้านทะเมนชัย รร. บ้านหนองหญ้า
ปล้อง รร.บ้านหนองตาดน้อย 108 
คน คน ๆละ 8 บาทจ านวน 260 
วัน 

1
3. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทะเมนชยั 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนนุให้เด็กนักเรียนได้มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แขแ็รง 

จ านวนเด็ก 34 คนๆละ8 บาท
จ านวน 260วัน 

1
4. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการประเมิน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่อก าหนดแนวทางปรับปรุงการด าเนินการ
ของตนเองโดยความร่วมมือของบุคลากรใน
ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

1
5. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันส าคัญ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในวันส าคัญ
ต่างๆ ของต่างชาติรวมถึงรู้หน้าที่ตนเอง 

เด็กนักเรียนทุกคนในศูนย์พัฒนา
เด็กเทศบาล 

1
6. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

5,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบตัิการใน
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กพัฒนาเทศบาล 

1
7. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ทะเมนชัย 47,360.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมใหเเยาวชนและประชาชนใน
เทศบาลรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดย
การออกก าลังกายเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริม สร้าง
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬาโดยให้ส่วน
ราชการทุกแห่งในเขตเทศบาลและ
ทุกชุมชนในเขตเทศบาลก าหนดขึ้น
โดยเทศบาลจัดเตรยีมรางวัลเป็น
การตอบเทนตามชนิดกีฬา 

1
8. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เงินเบี้ยยังชีพและเงินเพิ่ม
พิเศษในภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยรายเดือนให้กับผู้สุง
อายุในเขตเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย 

5,767,548.
53 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุทุกคนที่ลงทะเบยีนจาก 8 
ชุมชนในเขตเทศบาล(แบบ
ขั้นบันได) 

1
9. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เงินเบี้ยยังชีพและเงินพิเศษ
ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
รายเดือนให้กับผู้พิการใน
เขตเทศบาลต าบลทะเมยชัย 

2,757,542.
00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้
พิการในเขตเทศบาลฯให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้พิการทุกคนที่ลงทะเบียนจาก8 
ชุมชนในเขตเทศบาล 

2
0. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้กับป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล 

72,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

เพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมซึ่งเป็น
ผู้ป่วยเอดส์ให้สามารถบรรเทาความเดือน
ร้อนในเบื้องต้นและได้รับเบี้ยยังชพีรายเดือน
ทุกคน 

ผู้ป่วยเอดส์ทุกคนที่ลงทะเบยีนฯ
จาก8ชุมชนในเขตเทศบาล 



๓๗ 

 

อบต. 

2
1. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ
และส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมร่วมผู้สูงอายุ
ครอบครัวและชุมชน 

ประชาชนและผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลฯหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้า
ร่วมงาน 

2
2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม 

50,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
กฏหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการและให้หมายรวมถึงการช่วยเหลือเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้
ที่พึงที่ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความ
ช่วยเหลือต่อเทศบาลต าบลทะเมนชยั 

คนพิการ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ฯลฯ 

2
3. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงคป์้อง
ไข้เลือดออก 

200,000.0
0 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอัตรา
การป่วยของโรคไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรมรณรงคป์้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกฯลฯ ให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย 8 ชุมชน 

2
4. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงคป์้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี ว่าด้วยเรื่องสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

30,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ให้ไม่มีหรือหมดไปจากพื้นที่ของเทศบาล
ต าบลทะเมนชยั เพื่อควบคุมจ านวนสัตว์
เลี้ยงโดยเฉพาะสุนขัและแมว ที่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นไปตาม
แนวทางปณิธาณศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ให้สุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้มากที่สุด 

สุนัขและแมวได้รบัการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวนไม่ต่ า
ว่า 80% 

2
5. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมรณรงค์และ
ป้องกันปัญหายาเสพติด   
(ทูบี นัมเบอร์วัน) 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตะหนัก
และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ 

จัดการอบรมรงค์และป้องกันปัญหา
ยาเสพติด(ทบูีท นัมเบอร์วัน )ให้แก่
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้
เข้าร่วม 

2
6. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าด้านสุขภาพ 0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้แกนน าด้านสุขภาพมีควารู้ทักษะที่
ได้รับไปใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
ของตนเอง 

จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ให้กับ อสม. 
ทุกคนในเขตเทศบาล1ครั้ง/ป ีจัด
ทัศนศึกษาดูงาน1 ครั้ง /ป ี

2
7. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยการออกก าลังกาย 
พัฒนาจิตใจ 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีจากการออก
ก าลังกายเพื่อแก้จุดบกพร่องปัญหาการออก
ก าลังกายของแต่ล่ะคน 

ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ 

2
8. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ทักษะภาษาไทย 

100,000.0
0 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยได้อย่างเต็มศักยภาพ 

เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่การสอน จ านวน 1 อัตรา 

2
9. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

88,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 

จ้างลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน
วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 อัตรา 

3
0. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดบั
ปฐมวัยสู่มาตรฐาน

100,000.0
0 

ส านัก/กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญาที่

จัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวสาขาที่ขาด
แคลนตามภารกิจและความจ าเป็น 



๓๘ 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เหมาะสม จ านวน 1 อัตรา 

3
1. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนให้กับที่ท าการ
ปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ตามโครงการประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีโบราณ
ให้คงอยู่และสืบสานถึงอนุชนรุ่นหลังเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางอารธรรมขอมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมจ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

3
2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนสังกัด 
รร. สพฐ. 

1,124,000.
00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียบนทุกคนมีอาหารรับประทาน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

รร. สพฐ. 3 แห่งในเขตเทศบาล  
รร. บ้านทะเมนชยั 53 คน รร. 
บ้านหนองหญ้าปล้อง 86 คน รร. 
บ้านหนองตาดน้อย 103 คน คนๆ
ละ 21 บาท จ านวน 200 วัน 

3
3. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนนุโครงการรัฐพิธี
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย ์

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอล า
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ์

อุดหนุนงบประมาณให้แก่อ าเภอล า
ปลายมาศ 

3
4. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของที่ท า
การปกครองอ าเภอล าปลาย
มาศ 

10,000.00 
กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ความเข้าใจ รณรงค์ให้ผู้
เสพ ผู้ติดเข้ารบัการบ าบดั ให้้ตระหนักใน
คุณค่าของคน การอ านวยการ บริหารจัดการ 
การด าเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อ าเภอล าปลายมาศ
ในภาพรวม ฯลฯ 

ขอรับการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอ
ล าปลายมาศแห่งละ 10,000 
บาท 

3
5. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนกิจการก่ิง
กาชาดอ าเภอล าปลายมาศ 
ในการรับบริจาคโลหิต 
อวัยวะดวงตาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ 

50,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ก่ิงอ าเภอ
อ าเภอล าปลายมาศเพื่อด าเนินการตาม
โครงการฯ 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ก่ิง
อ าเภออ าเภอล าปลายมาศเพื่อ
ด าเนินกิจการของก่ิงกาชาดฯ 

3
6. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์ 20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อด าเนินการ
ตามโครงการฯ 

โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์

3
7. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการนมัสการพระธาตุ
เจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย 0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และให้
ประชาชนได้ร่วมท าบญุเพื่อเป็นสริิมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานนมัสการและสมโภชพระธาตุ
เจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย 

3
8. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณี
ฉลองศาลเจ้าพ่อหินตั้ง 31,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และให้
ประชาชนได้ร่วมท าบญุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานประเพณีฉลองและสมโภช
ศาลเจ้าพ่อหินตั้งให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ได้ร่วมกิจกรรม 

3
9. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

172,000.0
0 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และให้
ประชาชนได้ร่วมท าบญุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานประเพณีลอยกระทงให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสบืสาน
ประเพณีอันดีงาม 

4
0. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณแีห่
เทียนพรรษา 0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และให้
ประชาชนได้ร่วมท าบญุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานประเพณีลอยกระทงให้แก่
ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม 

4
1. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานท าบุญวัน
ขึ้นปีใหม่ 0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ

เพื่อส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และให้
ประชาชนได้ร่วมท าบญุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่

จัดงานท าบุญวันขึ้นปีใหม่ให้แก่
ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม 



๓๙ 

 

วัฒนธรรม ประชาชน 
 

4
2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

6,475.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อดูแลและบริการประชาชนในพื้นที่ในช่วง
วันหยุดเทศกาล 

ตั้งจุดบริการประชาชนในบริเวณ
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุใน
เขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

4
3. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ให้แก่เทศบาลให้มีบุคลากรสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กู้ภัย ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

ฝึกอบรม/จัดตั้งชดุปฏิบตัิการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล 

4
4. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย 

300,000.0
0 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้เพี่ยงพอและใช้
งานได้ 

ปรับปรุงระบบประปาให้เพียงพอ
และใช้งานได้เช่น วางท่อเมน ระบบ
กรองน้ า ฯลฯ 

4
5. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรต ิ

300,000.0
0 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อปรับปรุงอาคารห้องสมุดฯให้มีสภาพที่
แข็งแรงและรองรับการให้บริการประชาชน 

ปรับปรุงอาคารห้องสมุดฯ เช่น 
หลังคา ,ฝ้าเพดาน,ห้องน า้,ห้องส้วม
,ทาสีรอบอาคาร ฯลฯ 

4
6. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดท าป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทะเมนชยั 

150,000.0
0 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดท าป้ายชื่อศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทะเมนชยั 

จัดท าป้ายชื่อศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 

4
7. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในบริเวณอาคาร
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรต ิ

150,000.0
0 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและ
ภายนอกห้องสุดเฉลิมพระเกียรต ิ

4
8. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความปลอดภัยด้านอาหาร 0.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้แกนน าสุขภาพในชุมชนมีความรู้และ
ทักษะ สามารถร่วมด าเนินงานความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 

อุดหนุน รพ.สต.บุแปบ เพื่อ
ด าเนินการโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 

4
9. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุ 0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการดูแลส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก 

อุดหนุน รพ.สต.บุแปบเพื่อด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ 

5
0. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้ความรู้
แบบบูรณาการเรื่อง
โรคตดิต่อ 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันโครติดต่อ 

อุดหนุน รพ.สต.บุแปบ เพื่อ
ด าเนินการโครงการให้ความรู้แบบ
บูรณาการเรื่อโรคตดิต่อ 

5
1. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเด็กไทยท าได้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านบุแปบ 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อพัฒนาระบบการดแูลสุขภาพเด็ก
นักเรียน 

อุดหนุน รพ.สต.บุแปบเพื่อด าเนิน
โครงการเด็กไทยท าได ้

5
2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการรณรงค์และปลูก
จิตส านึกในการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 

เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน ฟื้นฟู
และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนโดย

จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ใน
การจัดการปลูกจิตส านึก เพิ่มพื้นที่สี
เขียว การประชาสัมพันธ์ การปรบั
ภูมิทัศน์ ฯลฯ ร่วมกับหน่วยงาน



๔๐ 

 

กองการแพทย์ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็น
การช่วยและลดการเกิดภาวะโลกร้อน ภาวะ
เรือนกระจกเพื่อสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ า 
เพื่อเป็นการส่สริมการมีส่วนร่วมชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ภาครัฐ ผู้น าชุมชน ครู นักเรียน 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย จ านวน 200 คน 

5
3. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สร้างภาคีเครือข่ายด้าน
พลังงานระหว่างบ้าน ชุมชน 
วัดโรงเรียน รพ.สต.
หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานเอกชน 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

สร้างเครือข่ายชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านพลังงานระหว่างองค์กรในชุมชน 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยนความรู้ 

5
4. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการรณรงค์ลดภาวะ
โลกร้อน 0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อป้องฝังให้นักเรียนเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปในชุมชนมีจริยธรรม คุณะ
รรมและจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และสามารถท างานร่วมกับอ่ืนได้ 

จัดพิมพ์เอกสารหรือแผ่นพับเพื่อ
การประชาสัมพันธ์จัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อให้นักเรียน/เยาวชน 
ประชาชนทุกชุมชนร่วมท าความ
สะอาดถนน ปลูกต้นไม้ในถนนสาย
ต่างๆ 

5
5. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการอบรมรณรงค์ลด
และคดัแยกขยะมูลฝอยและ
ศึกษาดูงาน 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถคัดแยก
ขยะออกเป็นหมวดหมู่ได้ 

จัดอบรมรณค์การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

5
6. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

5
7. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างสว่นราชการ
ต่างๆและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้น 

จัดกิจกรรมในวันเทศบาลจัดท าบุญ 
จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สู้อายุ ผู้พิการ จัด
บ าเพ็ญประโยชน์ภายในพื้นที่
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

5
8. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการสัมมนาทาง
วิชาการของประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อการจัดท า การ
ทบทวน เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

24,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานใน
ภาพรวมของเทศบาลต าบลทะเมนชยั เพื่อ
ทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลทะเมนชยั เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อ
ระดมความคิด รับทราบปัญหา ความ
ต้องการและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
เทศบาล 

จัดสัมมนาทางวิชาการของ
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดท า 
การทบทวน เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

5
9. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรม
ประชาธิปไตยให้ประชาชน 0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออบรมให้ประชาชนมีความรู้สิทธิหน้าที่
และระบอบประชาธิปไตย 

จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การอบรม
เก่ียวกับประชาชนธิปไตยให้แก่
ประชาชน ฯลฯ 

6
0. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับข้อกฏหมายให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออบรมให้ประชาชนมีความรู้ข้อกฏหมาย
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

จัดการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลอย่างน้อย1 ครั้ง/ป ี

6
1. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งกรณี

179,000.0
0 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

จัดกิจกรรมเก่ียวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น 
ฯลฯ 



๔๑ 

 

เลือกตั้งซ่อม ส านักงานปลัด 
อบต. 

6
2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะ
ผู้บริหารสมาชิก พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน
ในเขตเทศบาล ฯ 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใน
ทัศนคติรวมทั้งพัฒนาศักยกายขีด
ความสามารถเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา
ชุมชนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ปีละ 1 ครั้ง 

6
3. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมภิบาล 20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 

จัดบ าเพ็ญประโยชน์แก่ที่สาธารณะ
จัดอบรมฟังธรรมฟังเทศน์จัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมปีละ3 
ครั้ง 

6
4. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อมและพมนาขีด
ความสามารถให้พนักงานดับเพลิงและ
สมาชิก อปพร . 

ด าเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง อป
พร. 150 ราย 

6
5. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการออกหน่วย
ประชาชนสัมพันธ์เคลื่อนที่
ให้บริการประชาชนให้
ความรู้ผู้อยู่ในข่ายการช าระ
ภาษีนอกสถานที่ 

0.00 ส านัก/กองคลัง เพื่อประชาชนสัมพันธ์เคลื่อนให้บริการ
ประชาชนและให้ความรู้ผู้อยู่ในข่าย 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การช าระ
ภาษี การให้ความรู้ความเข้าใจ
ส าหรับผู้อยู่ในข่ายการช าระภาษี 

6
6. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษี 0.00 ส านัก/กองคลัง เพื่อเป็นการพฒนารายได้ให้กับเทศบาลทะ

เมนชัย 
ปรับปรุงระบบแผนภาษีของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

6
7. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จา่ยในการสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

697,600.0
0 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามกฏหมายในอัตราร้อยละ 2 
ของงบประมาณประจ าป ี

จ่ายสมทบเข้ากองทุนฯปีละครั้ง 

6
8. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ต่อเติมอาคารส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลต าบลทะ
เมนัย 

350,000.0
0 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานให้มี
มาตรฐานและประสิทธิภาพส าหับการ
ปฏิบัติงาน 

จ้างเหมาต่อเติมอาคารส านักงาน,
ห้องเก็บรักษาอุปกรณ์,ห้องน้ า
,ห้องครัว ฯลฯ 

6
9. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการก่อสรร้างอาคาร
ประสงค/์ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์หลังใหม่ 
(ชุมชนบุแปบ หมู่ที่ 7) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 

เพื่อเป็นค่าก่ออาคารเอนกประสงค์/
ต่อเติมศาลาประชาคมขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลรายละเอียดของเทศบาล) 

7
0. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินฟื้นฟูการแพทย ์

380,000.0
0 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อจัดตั้งหน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลทะเมน
ชัยและชดุปฏิบตัิการฉุกเฉินเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน
และประสบอุบตัิเหตุได้รบัการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐานอย่างทันท่วงที 
ท เพื่อให้มีระบบบริการจัดการงาน
การแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลต าบลทะเมน
ชัยสามารถด าเนินการบริการการแพทย์
ฉุกเฉินแก่ประชาชน 

จัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย พร้อม
ให้บริการช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ต าบลทะเมนชัยตลอด 24 
ชั่วโมง 

7
1. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการติดตั้งระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติภายใน
ส านักงานเทศบาลทะเมน
ชัย 

60,000.00 
ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อให้มีระบบโทรศัพท์อัตโนมัติส าหรับ
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
ส านักงาน 

ติดตั้งระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
ภายในส านักงานทุกส่วนราชการ 
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ส านักงานปลัด 
อบต. 

7
2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 
ถนนสาย หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 
14 

100,000.0
0 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชานได้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรพัย์สิน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณ
ถนนสายหมู่ที่ 7- หมู่ที่ 14 

7
3. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมอาสาสมัคร
จราจรช่วยเหลืองานต ารวจ 50,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ด้าน
กฎหมายจราจร 

อุดหนุนงบประมาณให้สถานนี
ต ารวจภูธรทะเมนชัยเพื่อจัดอบรม
อาสาสมัครจราจร ฯลฯ 

 

 
 การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 41 โครงการ จ านวนเงิน 16,948,926 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 28 โครงการ จ านวนเงิน 12,766,147 ล้าน
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนี้ผกูพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 8 2,876,100.00 1 300,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 23 11,958,039.31 19 11,058,039.31 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 14,377.00 1 14,377.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9 1,843,731.04 7 1,393,731.04 

รวม 41 16,692,247.35 28 12,766,147.35 

     
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลทะเมนชัย ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. ปูทับผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติก จากแยกป้อม
ต ารวจฯ ไปทางทิศ
ตะวันตกถึงจุดสิ้นสุดถนน
ค.ส.ล.(ชุมชนทะเมนชัย 
หมู่ที2่) 

187,500.00 187,500.00 0.00 0.00 
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2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการขยายผิวจราจร
ค.ส.ล.หน้าวัดหนองหญ้า
ปล้อง - โรงเรียนหนอง
หญ้าปล้อง(สองฝั่ง) 
(ชุมชนหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 5) 

450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
เลียบทางรถไฟทศิ
ตะวันตก(ชุมชนสวนครัว 
หมู่ที่ 8) 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการวางท่อระบายน้ า
มาตรฐานถนนรถไฟ(ฝั่ง
ทิศเหนือ) จุดเร่ิมต้นจาก
แนวท่อเดิมถึงบ้าน อ.รุ่ง
ทิวา(ชุมชนบุแปบ หมู่ที่ 
7) 

443,500.00 443,500.00 0.00 0.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการเสริมผิวค.ส.ล.
ลาดทับด้วยแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตถนนบุญ
สัมพันธ์(ชุมชนทะเมนชัย
สอง หมู่ที่ 14) 

409,000.00 409,000.00 0.00 0.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการเสริมผิว ค.ส.ล. 
ลาดทับด้วยแอสฟัสส์ติ
กคอนกรีตถนนเจริญชัย 
ภายในชุมชน (ชุมชนทะ
เมนชัย หมู่ที่ 1) 

387,000.00 383,500.00 0.00 3,500.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
แยกเทศบาล 6 ซอย
เจริญสมบัติ หมู่ที่ 3 

361,500.00 343,600.00 0.00 17,900.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร 
คสล.ปทูับด้วยแอสฟัสส์ติ
กคอนกรีต ถนนเทศบาล 
5 ต่อจากสนามเด็กเล่น 
หมู่ที่ 13 

359,000.00 359,000.00 0.00 0.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

624,900.00 592,690.02 592,690.02 32,209.98 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาทะเมนชัยคัพ 

47,360.00 47,360.00 47,360.00 0.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,767,548.53 5,767,500.00 5,767,500.00 48.53 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,757,542.00 2,752,000.00 2,752,000.00 5,542.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000.00 70,500.00 70,500.00 1,500.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

50,000.00 48,432.00 48,432.00 1,568.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงการรณรงค์ป้องกัน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 
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การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ไข้เลือดออก 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ว่าด้วยเร่ืองสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

30,000.00 29,792.00 29,792.00 208.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ทักษะ
ภาษาไทยปีงบประมาณ 
2564 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองตาดน้อย โครงการ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

88,000.00 88,000.00 88,000.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทะ
เมนชัย โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษา 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตเทศบาล โครงการ
อาหารกลางวัน 

1,124,000.00 959,360.00 959,360.00 164,640.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการรัฐพิธีอ าเภอล า
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000.00 13,718.68 13,718.68 6,281.32 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนกิจการ
กิ่งกาชาดอ าเภอล าปลาย
มาศ ในการรับบริจาค
โลหิต อวัยวะ ดวงตาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณี
ฉลองศาลเจ้าพ่อหินต้ัง 

31,000.00 30,936.61 30,936.61 63.39 
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26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

172,000.00 171,275.00 171,275.00 725.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

6,475.00 6,475.00 6,475.00 0.00 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดท าป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิดในบริเวณอาคาร
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สร้างภาคีเครือข่ายด้าน
พลังงานระหว่างบ้าน 
ชุมชน วัด โรงเรียน รพ.
สต. หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานเอกชน 

20,000.00 14,377.00 14,377.00 5,623.00 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนา
เทศบาล 

24,000.00 23,570.00 23,570.00 430.00 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้ง
กรณีเลือกต้ังซ่อม 

179,000.00 178,970.04 178,970.04 29.96 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล 

20,000.00 18,997.00 18,997.00 1,003.00 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) (ยกเลิก) 

697,600.00 697,514.00 697,514.00 86.00 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ต่อเติมอาคารส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย 

350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินฟื้นฟูการแพทย์ 

380,000.00 365,000.00 365,000.00 15,000.00 

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ติดต้ังระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 
 

60,000.00 59,680.00 59,680.00 320.00 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิด CCTV ถนนสาย หมู่ที่ 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 



๔๖ 
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41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนโครงการอบรม
อาสาสมัครจราจร
ช่วยเหลืองานต ารวจ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

 

 

 

 1.2  สรปุผลการติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
การพัฒนา จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 2. การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง" 4.การพัฒนาด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี และพบว่า การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่การปฏิบัติจริง
อยู่ในล าดับท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาเป็นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามล าดับ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทศบาล
ต าบลทะเมนชัยได้มุ่งเน้นถึงการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพ
ชีวิตประชาชน เพื่อต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ท่ีดีขึ้น และ
รวมถึงการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการภาครัฐ การมุ่งเน้นการ
ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  น าไปบรรจุลงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อยู่ในระดับ  น้อย  คือ ร้อยละ  23.10  (จ านวน 73 โครงการ จากจ านวน 316 
โครงการ)  และการน าไปด าเนินการปฏิบัติจริงยังอยู่ในระดับ ปานกลาง  คือ ร้อยละ 56.16 (จ านวน 41  โครงการ 
จากจ านวน 73 โครงการ)  เนื่องจากเทศบาลต าบลทะเมนชัยมีงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับท่ีจะใช้ด าเนินการทุก
โครงการ โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องน าไปจ่ายเป็นส่วนของรายจ่ายประจ า ได้แก่  เงินเดือน ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุส านักงานต่างๆ ประกอบกับจ านวนโครงการตามแผนพัฒนามีจ านวนมาก จึงพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการท่ีมีความส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือนร้อนของประชาชนก่อน  
ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาได้ท้ังหมด  
 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะกรรมการฯ ได้สรุปผลการวิจัย  ดังนี้ 
  1. การประเมินความความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ  ความโปร่งใส  เป็นประโยชน์ประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน  ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ เมื่อจ าแนกเป็นราย
ยุทธศาสตร์  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.8   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนา
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  มีค่าเฉล่ีย ไม่มี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา"
เศรษฐกิจพอเพียง"  ค่าเฉล่ีย ไม่มี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.5  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.5 และ
ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.0  
   2.  ผลการประเมินความความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ  ความโปร่งใส  เป็นประโยชน์ประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน  
ตอบสนองความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และรายโครงการ ดังนี้ 



๔๗ 

 

   2.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชยั อยู่ในระดับ  มาก   มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.8 
   2.2  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  พบว่า  ระดับความ
พึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.5 
   2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า  ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย อยู่ในระดับ ปานกลาง   มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.5 

2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  พบว่า  ระดับความ 
พึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.0  

อภิปรายผล 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ท าให้ทราบถึงแนวทางท่ีจะส่งเสริมและ

พัฒนาการปฏิบัติงานให้มากขึ้นในทุกๆ ด้าน และน าปัญหาต่างๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาท้องถิน่ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและ
มีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งคณะกรรมการติดตามแผนฯ ได้อภิปรายผล  ดังนี้ 

1. ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล    
ทะเมนชัย  โดยภาพรวมแสดงให้เห็นว่า เทศบาลได้น าปัญหาและความต้องการของประชาชนบรรจุลงในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก  แสดงว่า เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการ
ตามโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ท้ังนี้ยังไม่ครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร์ 
ยังคงต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินให้ครอบคลุมให้มากขึ้น 

2.  ส าหรับผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล    
ทะเมนชัย เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ  ความโปร่งใส เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน  ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ อภิปรายผลได้ดังนี้  

     2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง  พบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับ  มาก  เทศบาลต าบลทะเมนชัยได้น าโครงการท่ีเป็นความต้องการของประชาชนมาสู่การปฏิบัติ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  แต่ยังไม่สามารถท่ีจะตอบสนองได้ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี  เนื่องจากด้วยงบประมาณท่ีจ ากัดท าให้บางพื้นท่ียังไม่มีถนนเพียงพอ ปลอดภัยต่อการสัญจรไปมาของประชาชน 
ระบบระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน ปัญหาคลองน้ าต้ืนเขิน และวัชพืชต่างๆ  

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  พบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการจัดงานโครงการพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  อาทิเช่น โครงการประเพณีลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีฉลองศาลเจ้าพ่อหินต้ัง โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ซึ่งประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม และการ
ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง อย่างต่อเนื่องภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 2019 
แต่ท้ังนี้ ประชาชนยังคงต้องการให้เทศบาลฯ ด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการให้มากขึ้น        

2.3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับ ปานกลาง  งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างภาคี
เครือข่ายด้านพลังงานระหว่างบ้านชุมชน วัด โรงเรียน รพ.สต. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการประหยัดพลังงานให้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับ  มาก  เทศบาลต าบลทะเมนชัยได้น าโครงการมาด าเนินการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปตาม



๔๘ 

 

ระเบียบของทางราชการ  การน านโยบายรัฐบาลท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเร่งด าเนินการให้ได้รับบริการได้อย่าง
ทันท่วงที  รวมถึงการบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

3.  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย  พบว่า  เทศบาลต าบลทะเมนชัยควรพิจารณาโครงการท่ีเป็นความต้องการของประชาชนสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลให้ครอบคลุมและด าเนินการให้ถูกต้องเป็นธรรมโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การแก้ไขปัญหาระบบประปาส าหรับ
การอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน   

 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ

ด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ    
ดังต่อไป 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  การด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ในยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ  มาก  แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลทะเมนชัยในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ความโปร่งใส เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งยังมีความต้องการให้ผู้บริหารน าปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น  
 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1  ควรท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ 

ครอบคลุมทุกโครงการ 
2.2  ควรศึกษาและพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ในการแก้ไขปัญหาน้ าเพื่อการอุปโภค

และบริโภคอย่างสะอาดและเพียงพอแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
  
 



ก 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 6 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  1. การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 2. การพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง"       
4. การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม  6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์โดยตรง จ านวน    
120 คน  จากการด าเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และท าการสุ่มกระจายไปยังหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Check List)  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  และแบบปลายเปิด (Open Form)  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564   ในการประเมินความคิดเห็นของ
ประชาชนฯ มีค าถามจ านวน  5  ด้าน  

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ท าให้ทราบถึงแนวทางท่ี
จะส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มากขึ้นในทุกๆ ด้าน และน าปัญหาต่างๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่น
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและมีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งคณะกรรมการติดตามแผนฯ ได้
อภิปรายผล  ดังนี้ 

1. ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  โดยภาพรวมแสดงให้เห็นว่า เทศบาลได้น าปัญหาและความต้องการของประชาชน
บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก  แสดงว่า 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการตามโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ท้ังนี้ยังไม่ครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร์ ยังคงต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินให้ครอบคลุม
ให้มากขึ้น 

2.  ส าหรับผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบล    ทะเมนชัย เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ  ความโปร่งใส เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
ประชาชน  ตอบสนองความต้องการของชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ 
อภิปรายผลได้ดังนี้  

       2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง  พบว่ า  
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก  เทศบาลต าบลทะเมนชัยได้น าโครงการท่ีเป็นความต้องการของ
ประชาชนมาสู่การปฏิบัติ  สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  
แต่ยังไม่สามารถท่ีจะตอบสนองได้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  เนื่องจากด้วยงบประมาณท่ีจ ากัดท าให้บางพื้นท่ียังไม่มี
ถนนเพียงพอ ปลอดภัยต่อการสัญจรไปมาของประชาชน ระบบระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน ปัญหาคลองน้ าต้ืนเขิน 
และวัชพืชต่างๆ  
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2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการจัดงานโครงการพัฒนา
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  อาทิเช่น โครงการประเพณีลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีฉลอง
ศาลเจ้าพ่อหินต้ัง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ซึ่งประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและ
สืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม และการได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง อย่างต่อเนื่องภายใต้การ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 2019 แต่ท้ังนี้  ประชาชนยังคงต้องการให้เทศบาลฯ ด าเนิน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการให้มากขึ้น        

2.3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง  งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายด้านพลังงานระหว่างบ้านชุมชน วัด โรงเรียน รพ.สต. หน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานเอกชน เพื่อสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานให้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก  เทศบาลต าบลทะเมนชัยได้น าโครงการมาด าเนินการด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  การน านโยบายรัฐบาลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนเร่งด าเนินการให้ได้รับบริการได้อย่างทันท่วงที  รวมถึงการบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน 

3.  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  พบว่า  เทศบาลต าบลทะเมนชัยควรพิจารณาโครงการท่ีเป็นความต้องการของ
ประชาชนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลให้ครอบคลุมและด าเนินการให้ถูกต้องเป็นธรรมโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
การแก้ไขปัญหาระบบประปาส าหรับการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน   

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถรวบรวม
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ    ดังต่อไป 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
จากผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  การด าเนินงานของเทศบาลต าบล    ทะเมน

ชัย ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ  มาก  แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัยในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ความโปร่งใส เป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน ตอบสนองความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งยังมีความ
ต้องการให้ผู้บริหารน าปัญหาและความต้องการของประชาชนไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น  
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัยให้เป็นไป 
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกโครงการ 
   2.2  ควรศึกษาและพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ในการแก้ไข
ปัญหาน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างสะอาดและเพียงพอแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
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