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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
 การปกครองทองถิ่น เปนหลักการปกครองแบบกระจายอำนาจ (Decentralization) เปนองคกรที่มี

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

เทศบาล (Municipality) ซ่ึงเปนการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง มีจุดกอเกิดกำเนิดข้ึนครั้งแรกตาม 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยเปนการยกสุขาภิบาลที่มีอยูเดิมขึ้นเปนเทศบาล และมีการ
ปรับปรุงกฎหมายหลายครั้ง และเทศบาลมีฐานะเปนนิติบุคคลมีอิสระในการปกครองตนเองภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายจากเหตุผลขางตนจะเห็นไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลมีความสำคัญอยางยิ่งในการ
พัฒนาทองถิ่น ซึ่งการพัฒนาทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นจะตองมีการวางแผนในการทำงานให
สอดรับกับนโยบายผูบริหาร (Top-down) และความตองการของพี่นองประชาชน (bottom-up) และการจะทราบวา
การวางแผนงาน/โครงการมีประสิทธิภาพ สำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไมนั้น จะตองมีเครื่องมือหนึ่งท่ีเราเรียกวา 
การติดตามและการประเมินผล ซึ่งเปนเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำใหเราทราบวาแผนงาน/โครงการใดควรปรับปรุงแกไข 
ควรยุบเลิก หรือดำเนินการตอไป 
  การติดตามและประเมินผลถือเปนเครื ่องมือสำคัญในการปรับปรุงการทำงาน ซึ ่ง การติดตาม 
(Monitoring) เปนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดำเนินงานในการใชทรัพยากร (Input) กับผลผลิต 
(Output) วามีความสัมพันธสอดคลองกันและตรงตามความตองการหรือไม และผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดจาก
ผลผลิตมีประโยชนตอพี ่นองประชาชนหรือไม และมีใครไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานดังกลาว สวน การ
ประเมินผล (Evaluation) เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมิน
ความกาวหนาของโครงการ/แผนงานวามีการใชทรัพยากรอยางไรบาง มีการดำเนินงานเปนไปตามแผนงาน ตาม
ขั้นตอน ตามเวลาที่กำหนดหรือไม ตลอดจนผลงานเปนไปตามแผนงาน วัตถุประสงค และเปาหมายหรือไม โดย
พิจารณาถึงองคประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และ
ผลกระทบ (Impact)  
  เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหมไดเห็นถึงความจำเปนและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
เพื่อตองการใหการติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือและแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานตางๆ ในอนาคต 
เพ่ือใหการดำเนินงานตางๆ เปนไปตามวัตถุประสงคอยางแทจริง 
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วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  1.เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสูการปรับปรุงการดำเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทราบถึงสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนำขอมูลที่ไดไปเปนขอเสนอแนะ
แกผูบริหารทองถ่ินในการจัดทำแผนพัฒนาปตอไป 
  2.เพ่ือใหทราบวาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม เปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ี
สอดคลองกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดหรือไมและโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จ
ตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการติดตามและประเมินผล 
  1.ทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2.ทราบถึงสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนำขอมูลที่ไดไปเปนขอเสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินในการจัดทำแผนพัฒนาปตอไป 
  3.ทราบผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม เปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ี
สอดคลองกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดหรือไมและโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จ
ตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

 ยุทธศาสตรและแผนงาน 
 1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 2.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
  2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  2.2 แผนงานการเกษตร 
  2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 3.ยุทธศาสตรดานสังคม 
  3.1 แผนงานงบกลาง 
  3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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

  
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม ไดมีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 142 โครงการ งบประมาณรวม
1,492,473,050 บาท สามารถดำเนินการไดจริง 53 โครงการ งบประมาณ 144,585,279.14 บาท คิดเปน รอย
ละ 37.32 ของโครงการท้ังหมด 
 

ยุทธศาสตร 

ในแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการไดจริง จำนวน
โครงการ 
คิดเปน 

% 

จำนวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 47 723,026,200 17 26,096,622 36.17 
2.ดานเศรษฐกิจ 7 700,280,000 1 8,450 14.29 
3.ดานสังคม 17 12,554,800 5 11,376,423 29.41 
4.ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

18 27,050,000 3 104,462,740 16.67 

5.ดานสาธารณสุข 7 375,000 4 232,550 57.14 
6.ดานการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

34 27,857,050 22 2,312,494.14 64.71 

7.ดานการเมืองการ
ปกครองและการบริการ 

12 1,330,000 1 96,000 8.33 

รวม 142 1,492,473,050 53 144,585,279.14 37.32 

 

เรียงตามยุทธศาสตรจากมากไปนอยไดดังนี้ 
(1) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   คิดเปนรอยละ 64.71 
(2) ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข                               คิดเปนรอยละ 57.14 
(3) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน            คิดเปนรอยละ 36.17 
(4) ยุทธศาสตรดานสังคม                                  คิดเปนรอยละ 29.41 
(5) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  คิดเปนรอยละ 16.67 
(6) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ     คิดเปนรอยละ 14.29 
(7) ยุทธศาสตรดานการเมืองการปกครอง และการบริหาร  คิดเปนรอยละ  8.33 

                                        รวมทุกยุทธศาสตร                       คิดเปนรอยละ 37.92 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 

1. ใชงบประมาณตามเทศบัญญัติรายจายประจำป พ.ศ. 2564  

รวม  44 โครงการ เปนเงิน 19,839,279.14 บาท 

2. ใชงบประมาณนอกเทศบัญญัติ ฯ 11 โครงการ รายละเอียด ดังนี้ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8 โครงการ 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกาะหนองบัว 5 หมูที่ 1 1,600,000 

2 โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะหนองแฟบ บานทุงดินเหนียว หมูที่ 2  1,641,000 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขางปกหลัก หมูที่ 1 1,792,000 

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา บานบางจะอาย หมูที่ 7  3,850,000 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังจะอาย 4 - เกาะยาวพัฒนา หมูท่ี 7 เช่ือม หมูท่ี 1  2,740,000 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทนนท - บางจะอาย หมูที่ 7, 10  7,930,000 

7 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอยวังจะอาย 1 (ซอยนางงาม) หมูที่ 7  569,000 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทาระมาบน 4 (ซอยทุงไอไก) หมูที่ 10  694,000 

รวม 20,816,000 

จากหนวยงานอ่ืนๆ 3 โครงการ 

ที่ ชื่อโครงการ หนวยงาน งบประมาณ 
1 โครงการขุดสระนำ้หนองมะหาด หมูที่ 1 ปภ.จังหวัดจันทบุรี 1,070,000 
2 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง ริมแมน้ำจนัทบุรี หมูที่ 7 

(บริเวณวัดวังจะอาย) 
กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง 
103,930,000 

3 โครงการศูนยดิจิทลัชุมชน หมูที ่1 (อาคารเกาเทศบาลตำบล
มะขามเมืองใหม) 

สำนักงานคณะ 
กรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สดช.) 

505,870,000 
(งบประมาณรวม 
250 ศูนยทั่ว

ประเทศของ สดช.) 
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ตารางแสดงรายละเอียดการดำเนินการตามยุทธศาสตร 

ลำดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม สถานะ 

การดำเนินการ 

งบประมาณ 

(เบิกจาย) 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล หมูท่ี 1  ดำเนินการแลว 400,000 

2 โครงการตอเติมอาคารสำนักงานเทศบาล (อาคารเกา) หมูท่ี 1 จะดำเนินการ 1,600,000 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองแสง 1 หมูท่ี 9 จะดำเนินการ 500,000 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกาะสาน 3 (ซอยโรงทราย) หมูท่ี 6  ดำเนินการแลว 499,000 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุงดินเหนียว หมูท่ี 2  ดำเนินการแลว 499,500 

6 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดกลางลานคาชุมชน หมูท่ี 1  ดำเนินการแลว 300,000 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวสระ หมูท่ี 10 ดำเนินการแลว 499,500 

8 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยบนหลังอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม หมูท่ี 1  

ดำเนินการแลว 782,622 

 

9 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร หมูท่ี 1  ดำเนินการแลว 200,000 

10 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตโดยวิธีรไีซก้ิง สายคอกรัก 1-2 
หมูท่ี 1 

ไมไดดำเนินการ - 

11 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตโดยวิธีรไีซก้ิง ซอย 40 หมูท่ี 1 ไมไดดำเนินการ - 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว - สวนผึ้ง หมูท่ี 1 ไมไดดำเนินการ - 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหอมราษฎรบูรณะ หมูท่ี 1 ไมไดดำเนินการ - 

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองตะพอง หมูท่ี 1 ไมไดดำเนินการ - 

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะโมกข - หนองอู หมูท่ี 4 ไมไดดำเนินการ - 

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ทุงเนินแหวง) หมูท่ี 4 ไมไดดำเนินการ - 

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินหยอง หมูท่ี 5 ไมไดดำเนินการ - 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองงาย 2 หมูท่ี 5 ไมไดดำเนินการ - 

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามแยก (เจแบน) หมูท่ี 6 ไมไดดำเนินการ - 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังจะอาย 5 หมูท่ี 7 ไมไดดำเนินการ - 

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังจะอาย  3 หมูท่ี 7 ไมไดดำเนินการ - 

22 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหนองออ - พญาลาง หมูท่ี 8 ไมไดดำเนินการ - 

23 โครงการถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซก้ิง ซอยหนองชางตาย (ระยะท่ี
เหลือ) (เกาะตะบาก 2 ) หมูท่ี 9 

ไมไดดำเนินการ - 

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกาะตะบาก 4 (ซอยโรงทราย) หมูที่ 9 ไมไดดำเนินการ - 

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประเสริฐ (ซอยหลังวัด) หมูท่ี ๙ ไมไดดำเนินการ - 

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศลิปะ หมูท่ี ๙ ไมไดดำเนินการ - 

27 โครงการปรับปรุงถนน (ยกระดับ) ซอยทุงปรือ หมูท่ี ๑๐ ไมไดดำเนินการ - 

28 โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองทราย หมูท่ี 2 ไมไดดำเนินการ - 

29 โครงการวางทอระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอยโรงทรายเกา หมูท่ี 6 ไมไดดำเนินการ - 

30 โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุงไอไก-นาไทร หมูท่ี 10 ไมไดดำเนินการ - 
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31 โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระน้ำยางแดงและวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี 10 

ไมไดดำเนินการ - 

32 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนตลาดกลางลานคาชุมชน หมูท่ี 1 ไมไดดำเนินการ - 

33 โครงการขยายเขตประปา (ต.อางคีรี - โรงเลื่อย) หมูท่ี 1 ไมไดดำเนินการ - 

34 โครงการกอสรางประปาหมูบาน หมูท่ี 6 ไมไดดำเนินการ - 

35 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน หมูท่ี 7 ไมไดดำเนินการ - 

36 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน หมูท่ี 9 ไมไดดำเนินการ - 

37 โครงการขยายเขตไฟฟา ซอย 5 หมูท่ี 1 ดำเนินการแลว - 

38 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง บริเวณสามแยกหนองบัว หนองกรวด โรงเลื่อย โคง
เลาหมู หมูท่ี 1 

ไมไดดำเนินการ - 

39 โครงการขยายเขตไฟฟาซอยหนองขุม - เนินตะไท หมูท่ี 2 ไมไดดำเนินการ - 

รวมงบประมาณโครงการในเทศบัญญัติ (ยุทธศาสตรท่ี 1) 5,280,622 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกาะหนองบัว 5 หมูท่ี 1 ดำเนินการแลว 1,600,000 

41 โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะหนองแฟบ บานทุงดินเหนียว หมูท่ี 2  กำลังดำเนินการ 1,641,000 

42 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขางปกหลัก หมูท่ี 1 กำลังดำเนินการ 1,792,000 

43 โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสบูน้ำดวยไฟฟา บานบางจะอาย หมูท่ี 7  กำลังดำเนินการ 3,850,000 

44 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังจะอาย 4 - เกาะยาวพัฒนา หมูท่ี 
7 เช่ือม หมูท่ี 1  

ดำเนินการแลว 2,740,000 
 

45 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทนนท - บางจะอาย หมูท่ี 7, 10  ดำเนินการแลว 7,930,000 

46 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอยวังจะอาย 1 (ซอยนางงาม) หมูที่ 7  กำลังดำเนินการ 569,000 

47 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทาระมาบน 4 (ซอยทุงไอไก) หมูที่ 10  ดำเนินการแลว 694,000 

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ยุทธศาสตรท่ี 1) 20,816,000 

รวม ยุทธศาสตรท่ี 1 26,096,622 
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2.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

1 ฝกอบรมสงเสริมกลุมอาชีพ ไมไดดำเนินการ - 

2 สนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรตำบลมะขาม ไมไดดำเนินการ - 

3 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งพันธุและชันโรง ไมไดดำเนินการ - 

2.2 แผนงานการเกษตร 

4 โครงการปรับภูมิทัศนตลาดกลาง เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม ไมไดดำเนินการ - 

5 โครงการพัฒนาอางเก็บน้ำหนองตะพองเชิงอนุรักษ ไมไดดำเนินการ - 

6 แกไขปญหาราคาผลผลติการเกษตรตกต่ำ ไมไดดำเนินการ - 

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

7 โครงการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยทางธรรมชาติ (งบกลางสำรองจาย) ดำเนินการแลว 8,450 

รวม ยุทธศาสตรท่ี 2 8,450 

3.ยุทธศาสตรดานสังคม 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการเฝาระวังชวยเหลือผูท่ีเจบ็ปวยฉุกเฉิน และประสบอุบัติเหตุ ดำเนินการแลว 34,900 

2 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลตางๆ ไมไดดำเนินการ - 

3 โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูผูปฏิบัติงานในระบบการแพทยฉุกเฉิน ไมไดดำเนินการ - 

4 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อปพร. ไมไดดำเนินการ - 

5 โครงการฝกอบรมใหความรูดานความปลอดภัยในการทำงานสำหรบับุคลากรใน
สำนักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม 

ไมไดดำเนินการ - 

6 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจำองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ไมไดดำเนินการ - 

7 โครงการแกไขปญหาอาชญากรรมดวยระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV 
System) 

ไมไดดำเนินการ - 

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 
8 โครงการแกไขปญหาสังคมและความยากจน ไมไดดำเนินการ - 

9 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาครอบครัว ไมไดดำเนินการ - 

10 โครงการรอยดวงใจ หวงใยผูสูงอายุ ไมไดดำเนินการ - 

11 จัดกิจกรรมศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดตำบลมะขาม ไมไดดำเนินการ - 

12 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ ไมไดดำเนินการ - 

13 โครงการว่ิงมินิมาราธอนและแกไขปญหายาเสพตดิเทิดพระเกียรต ิ ไมไดดำเนินการ - 

3.3.แผนงานงบกลาง 

14 โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบเหตุสา
ธารณภัย (งบกลาง สำรองจาย) 

ดำเนินการแลว 496,923 

15 เบ้ียผูปวยเอดส ดำเนินการแลว 149,000 

16 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ ดำเนินการแลว 9,027,600 

17 เบ้ียยังชีพคนพิการ ดำเนินการแลว 1,668,000 

รวม ยุทธศาสตรท่ี 3 11,376,423 
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4.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการจดัซื้อถังขยะ ดำเนินการแลว 494,340 

2 โครงการธนาคารขยะชุมชน ไมไดดำเนินการ - 

4.2 แผนงานบริหารท่ัวไป 

3 โครงการชุมชนนาอยูหมูบานนามอง ไมไดดำเนินการ - 

4.3 แผนงานการเกษตร 

4 โครงการขุดสระน้ำหนองหาน หมูท่ี 1 ไมไดดำเนินการ - 

5 โครงการขุดลอกรองระบายน้ำลำรางคลองตาไฮ หมูท่ี 2 ไมไดดำเนินการ - 

6 โครงการขุดลอกรองระบายน้ำ หมูท่ี 4 ไมไดดำเนินการ - 

7 โครงการขุดลอกหนองโปง หมูท่ี 5 ไมไดดำเนินการ - 

8 โครงการขุดลอกคลองรี่ - คลองทราย หมูท่ี 6 ไมไดดำเนินการ - 

9 โครงการขุดลอกหนองเตาจีน หมูท่ี 7 ไมไดดำเนินการ - 

10 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง ริมแมน้ำจันทบุรี หมูท่ี 7 (บริเวณวัดวังจะ
อาย) 

กำลังดำเนินการ 103,930,000 

(งบโยธาธิการ ฯ) 

11 โครงการขุดลอกหนองเล็ก หมูท่ี 9 ไมไดดำเนินการ - 

12 โครงการซอมแซมฝายน้ำลน วัดหนองออ หมูท่ี 9 ไมไดดำเนินการ - 

13 โครงการกอสรางฝายน้ำลน คลองตารูด หมูท่ี 10 ไมไดดำเนินการ - 

14 โครงการวางทอน้ำดิบหนองหัวลาน - หนองอายยาน - คลองนาไทร หมูท่ี 10 ไมไดดำเนินการ - 

15 โครงการขยายทอระบบสงน้ำจากหนองหัวลาน ไป หนองอายยาน หมูท่ี 10 ไมไดดำเนินการ - 

16 โครงการกอสรางรางน้ำตัววี จากเข่ือนคีรีธาร ไป คลองตาหลดู หมูท่ี 10 ไมไดดำเนินการ - 

17 โครงการ รักน้ำ รักปา รักษาแผนดิน ไมไดดำเนินการ - 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

18 โครงการชุมชนรักษสิ่งแวดลอม ดำเนินการแลว 38,400 

รวม ยุทธศาสตรท่ี 4 104,462,740 

5.ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 

5.1 แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย ไมไดดำเนินการ - 

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลมะขาม ไมไดดำเนินการ - 

3 โครงการ ”บ๊ิก คลีนน่ิง เดย”  ดำเนินการแลว ไมใชงบประมาณ 

4 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา   ดำเนินการแลว 32,550 

5 โครงการรณรงคและควบคุมไขเลอืดออก                                                             ดำเนินการแลว ไมใชงบประมาณ 

6 โครงการวัยใส หางไกลเอดส ไมไดดำเนินการ - 

7 อุดหนุน อสม. ตำบลมะขาม ดำเนินการแลว 200,000 

รวม ยุทธศาสตรท่ี 5 232,550 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม สถานะ 

การดำเนินการ 

งบประมาณ 

(เบิกจาย) 

6.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

6.1 แผนงานการศึกษา 

1 คาเครื่องแบบนักเรียน ดำเนินการแลว 15,600 

2 จัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) ดำเนินการแลว 122,400 

3 คาหนังสือเรยีน ดำเนินการแลว 10,400 

4 คาอุปกรณการเรียน ดำเนินการแลว 10,400 

5 โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา ไมไดดำเนินการ - 

6 โครงการสงเสริมศักยภาพการจดัการศึกษาทองถ่ิน (คาใชจายในการพัฒนา
  

ไมไดดำเนินการ - 

7 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดำเนินการแลว 22,360 

8 ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม ไมไดดำเนินการ - 

9 สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการแลว 656,000 

10 โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการแลว 25,000 

11 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการแลว 8,000 

12 โครงการเรียนรูสูโลกกวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ดำเนินการแลว 30,000 

13 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน ดำเนินการแลว 8,000 

14 คาอาหารเสรมิ (นม) สำหรับโรงเรยีนประถม (เด็กเล็ก – ป.6) และ ศพด. ดำเนินการแลว 305,954.14 

15 อุดหนุนอาหารกลางวันรร.วัดวังจะอาย ดำเนินการแลว 319,780 

16 อุดหนุนศูนยเยาวชนตำบลมะขาม ไมไดดำเนินการ - 

17 โครงการปรับปรุงหลังคาอเนกประสงค ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
    

ดำเนินการแลว 144,600 

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

18 โครงการบวชชีพราหมณ ดำเนินการแลว 15,000 

19 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง  ดำเนินการแลว 100,000 

20 โครงการสงเสริมภมูิปญญาทองถ่ิน (การประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ) ดำเนินการแลว 15,000 

21 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภกิษุ สามเณรภาคฤดูรอน ไมไดดำเนินการ -  

22 โครงการแหเทียนเขาพรรษา  ดำเนินการแลว 9,000 

23 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยจากใจพ่ีสอนนอง ดำเนินการแลว 15,000 

24 โครงการสงเสริมศลิปะการแสดงพ้ืนบาน ดำเนินการแลว 15,000 

25 โครงการวันออกพรรษา  ดำเนินการแลว 10,000 

26 โครงการกีฬาตานยาเสพตดิ ดำเนินการแลว 90,000 

27 สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันมหกรรมกีฬาอำเภอมะขาม ไมไดดำเนินการ - 

28 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ ไมไดดำเนินการ - 

29 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางสนามกีฬากลาง ไมไดดำเนินการ - 

30 โครงการกอสรางสนามกีฬาฟุตซอลหญาเทียม หมูท่ี 5 ไมไดดำเนินการ - 

31 โครงการปรีบปรุงพ้ืนสนามกีฬาหนาศาลาประชาคม หมูท่ี 6 ไมไดดำเนินการ - 

32 โครงการกอสรางสนามกีฬาฟุตซอลหญา (ในรม) หมูท่ี 10 ไมไดดำเนินการ - 

33 โครงการกอสรางลานกีฬาและนันทนาการชุมชน ไมไดดำเนินการ - 

34 โครงการตอเติมสนามกีฬาฟุตบอลหญาเทียม หมูท่ี 9  ดำเนินการแลว 365,000 

รวม ยุทธศาสตร ท่ี 6 2,312,494.14 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม สถานะ 

การดำเนินการ 

งบประมาณ 

(เบิกจาย) 

7.ยุทธศาสตรดานการเมืองการปกครอง และการบริหาร 

7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

1 โครงการการจัดทำแผน ไมไดดำเนินการ - 

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน ไมไดดำเนินการ - 

3 สนับสนุนสงเสริมการจัดทำแผนชุมชนของหมูบาน ไมไดดำเนินการ - 

4 โครงการเทศบาลมะขามเมืองใหมปลอดทุจรติและประชาชนรูกฎหมาย ไมไดดำเนินการ - 

5 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป ดำเนินการแลว 96,000 

6 โครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาล ไมไดดำเนินการ - 

7 โครงการจดัทำแผนท่ีภาษี ไมไดดำเนินการ - 

8 โครงการอบรมสมัมนาบุคลากร ผูบริหาร พนักงานและลูกจางและผูท่ี
 

ไมไดดำเนินการ - 

9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
 

ไมไดดำเนินการ - 

10 โครงการอบรมสมัมนาศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝายบริหาร 
  

ไมไดดำเนินการ - 

11 อุดหนุนศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดจันทบุรี
 

ไมไดดำเนินการ - 

7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

12 ฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ไมไดดำเนินการ - 

รวม ยุทธศาสตร ท่ี 7 96,000 

รวม  ยุทธศาสตร ท่ี 1 - 7 144,585,279.14 
 

 

บัญชีครุภัณฑ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 เครื่องบันทึกเสียง 3,500 
2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 27,000 
3 เครื่องคอมพิวเตอร (สำนักปลดั 3 เครื่อง) 51,000 
4 เครื่องสำรองไฟ (สำนักปลดั 2 เครื่อง) 5,000 
5 เครื่องคอมพิวเตอร (งานปองกันฯ) 17,000 
6 เครื่องพนหมอกควัน 59,000 
7 เลื่อยโซยนต 7,000 
8 เครื่องพิมพ ขนาด A3  6,300 

รวม 175,800 
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บทท่ี 3 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 
 ตามที่ วิสัยทัศนของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม ไดกำหนดไววา “มะขามเมืองใหมนาอยู เชิดชูคุณธรรม 

กาวนำการพัฒนา กาวหนาทางเศรษฐกิจ แหลงผลิตผลไมรสเลิศ อนุรักษจุดกำเนิดแมน้ำจันทบุรี” นั้น 

 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหมไดมุงมั่นที่จะพัฒนาเมืองใหนาอยู โดยเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุข และใชการบริหารงานโดยเนน

คุณธรรมเปนหลัก อีกทั้งยังมุงสงเสริมอาชีพตาง ๆ ใหแกประชาชน เพื่อใหประชาชนอยูดีกินดี และเนื่องจากเปนจุดท่ี

ลำคลองไหลมาบรรจบกันกลายเปนแมน้ำจันทบุรี เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหมจึงใหความสำคัญกับการอนุรักษแมน้ำ 

โดยในอีกไมก่ีปขางหนาเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ำจันทบุรีจะสรางเสร็จ เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวตอไป  

 
ปญหา อุปสรรค 

1. ปญหาดานงบประมาณ งบประมาณของเทศบาลมีอยางจำกัด ทำใหไมสามารถดำเนินการตามแผนท่ีตั้งไวได
ทุกโครงการ 

2. ปญหาดานการกำหนดตัวชี้วัด เนื่องจากแตละโครงการ ผูรับผิดชอบจะเปนผูกำหนดตัวชี้วัด บางครั้งมีการ
กำหนดตัวชี้วัดท่ีกวางเกินไป ทำใหการติดตามประเมินผลแผนทำไดยาก 

3. ปญหาเรื่องโรคระบาด ทำใหการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไมสามารถดำเนินการได 
 

ขอเสนอแนะ 
1. เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณท่ีจำกัด มีความจำเปนตองขอรับงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน  

2. ตัวชี้วัด หรือ KPI ควรระบเุปน จำนวน (ถาสามารถระบุได) จะทำใหการติดตามความสำเร็จของโครงการทำได

สะดวกข้ึน 

 

  

 


