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ส่วนที ่1 
บทน า 

1.1 หลกัการทัว่ไป 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมต่างๆ รวมถึงแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก กอง 
ฝุายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน สามารถท าให้เปูาหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วย
ให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้
เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมต่างๆ และประชาชนพ่ึงพอใจเมื่อได้รับ
บริการ อีกทั้งยังท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินไปแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ  ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

1.2 ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 
การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินอยู่ โดย

ที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) 
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานหากไม่มีระบบติดตาม
ของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเนินกว่าที่ก า หนดไว้ 
กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ
ของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการ
เข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็น
จริงแล้ว ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตาม
ไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกภาระต้นทุนที่สูง หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการที่
อาศัยพนักงานเต็มเวลา ( full-time)  เ พียงจ านวนหนึ่ งที่ มีความเชี่ ยวชาญในการท าการศึกษาติดตาม   
เพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 

ในส่วนการประเมินผลนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะ
ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ 
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หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรงเป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

1.3 วตัถปุระสงค์ของการตดิตามและประเมนิผล 
1. เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้กรอบการ

ด าเนินโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อันจะแสดงถึงผลจากการด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามที่บรรลุเปูาหมายหรือไม่อย่างไรรวมถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อแผนการด าเนินงานประจ าปี 
2563 เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน ให้เหมาะสม 

2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการ
คลังที่ด ี

1.4 ขัน้ตอนการตดิตามและประเมนิผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านเพชร ได้ก าหนดแนวทางและขั้นตอน
ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 

2) ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

3) สภาท้องถิ่นจัดประชุม เพ่ือรับทราบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากผู้บริหารท้องถิ่น และให้สภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นและแจ้งผลการประชุมพร้อมความเห็นให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

4) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับผลการประชุมและรายงานการเสนอความเห็นจากสภาท้องถิ่น ให้
รายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จากสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือรับทราบและให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอความเห็นโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

5) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมเพ่ือรับทราบและเสนอความเห็นจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จและผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร 
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ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

1.5 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร 
1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีนี้จะท าการทดสอบและวัดผลเพ่ือดูระดับ

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ

ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้ผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

2.1 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (Formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 

2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่
มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอนและล าดับของข้อความการด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์
กว้างๆที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิ ธีการเชิงคุณภาพ  
ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี 

2.2.1 การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการ
สนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอค าอธิบายเหตุผล 
และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์นี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความ
เชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 

2.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ มีประสบการณ์ด้าน
การพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลัง
เกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการ
สังเกต การสังเกต คือการเฝูาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสารทสัมผัสหลายอย่างพร้อม ๆ 
กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น              
การสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบ
ด้านสามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของ
ยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะ
เด่นคือ  

1) มีเปูาหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด
2) มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากท่ีสุดและชัดเจนมากที่สุด
3) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด
4) ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
5) ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน
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6) จดบันทึกอย่างละเอียด
3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง

(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม 
หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่
อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ว่าตัวเองถูกสังเกต 

4. การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจและทิศทางการ
ส ารวจ 

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสาเหตุ
ของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเปูาหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.6 ประโยชนข์องการติดตามและประเมนิผล 

1. ท าให้เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนในการด าเนินงานและเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านช่องทางของแบบประเมินความพึงพอใจ
4. เกิดความโปร่งใส ด้วยกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในท้องถิ่น
5. ได้แนวทางเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาแก่ท้องถิ่น สามารถประเมินผลการด าเนินงาน

ว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้หรือไม่  
6. เป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. เป็นเครื่องมือสามัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
8. เป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลมา

ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงานโครงการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องตรงตามแผนการ
พัฒนาท้องถิน่ และความต้องการของประชาชนต่อไป 

****************************************************************************************** 
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ส่วนที ่2 
การตดิตามและประเมนิผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปี งบประมาณ พ.ศ.256๓
1.1 วิสัยทัศน์
“งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้น้าด้านการบริการประชาชน”
1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ระบบผังเมืองและบริการสาธารณะ
ทุกด้านให้มีคุณภาพ 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มอายุ เสริมสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเพ่ิมศักยภาพและ
ความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมการลดปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติดในชุมชน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองได้ เสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน โดยการประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชนที่เข้มแข็งและพ่ึงตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนโดยเน้นการพัฒนาเพ่ือการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง การสร้างรายได้ลดรายจ่าย สร้าง
โอกาสเข้าสู่แหล่งทุนต่างๆของประชาชน 

5. เทศบาลจะอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม พร้อมทั้งท านุบ ารุง
ศาสนา ศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจให้ยั่งยืนคงอยู่สืบไป 

6. เทศบาลจะพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของเทศบาลพัฒนาบุคลากรทุกระดับ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดสถานที่ท างานให้น่าอยู่น่าท างาน และจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดีในการให้บริการ
ประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
1.3 เปาูประสงค ์ 

1. เทศบาลต าบลบ้านเพชรเป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2. เทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปราศจากมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คงความอุดมสมบูรณ์ และมีระบบการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

3. ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษา การสาธารณสุข
สวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอด
อบายมุขและสิ่งเสพติด 

4. ประชาชนมีการรวมตัวกันเพ่ือการเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตลอดจนเทคโนโลยี
และวิชาการต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การสร้างงาน สร้างรายได้ ตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยสามารถพ่ึงตนเองได้ และด ารงชีวิตอยู่อย่างม่ันคงเพ่ือน าไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป โดยมีศาสนาเป็นเครื่องชี้น า 
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6. เทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้ให้บริการมีความสุข ผู้รับบริการมีความพึง  พอใจ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกขั้นตอน 
1.4 ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย 

1. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานที่เพ่ิมข้ึน
2. ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
3. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน
4. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษา การสาธารณสุข และการเข้าถึงระบบ

สวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ครบ 100% 
5. อัตราการปุวยด้วยโรคติดต่อในพ้ืนที่ลดลง
6. ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง
7. รายได้ของครัวเรือนผ่านเกณฑ์
8. การเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนในชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
9. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
10. ระดับผลการประเมินพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

1.5 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่ได้มาตรฐานและบริการ
สาธารณะให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

2. แสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการ
สาธารณะให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม น้ าเสีย ขยะ และมลพิษต่างๆ
2. พัฒนาพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียว และพ้ืนที่นันทนาการ
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล รักษา ก าจัด ขยะน้ าเสีย

และสิ่งปฏิกูล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ทุกระดับและเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้แก่ประชาชน 

2. การส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบ
สวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้ครอบคลุม 

3. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมและปูองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการ
ฟ้ืนฟูสภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

5. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ เพ่ือสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานในการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย

สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ของประชาชน 
2. เสริมสร้างการเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ

ต่างๆโดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน 

1. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานที่ดีในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมในการท างานโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. พัฒนาและจัดสถานที่ท างานให้น่าอยู่ น่าท างาน พร้อมทั้ง จัดหาเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์     

ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

1.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิน่ : ยทุธศาสตร์ที ่2 ดา้นการบรหิารจดัการและการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง/ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ันคงและยั่งยืน 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนสังคมที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน/ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ต.ค. 256๓ – มี.ค. 256๔) 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิน่ : ยทุธศาสตร์ที ่5 ด้านการอนรุักษ์ศลิปะ วฒันธรรม จารีต ประเพณีและภูมปิญัญา
ท้องถิน่ 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
1.7 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของเทศบาลต าบล              
บ้านเพชร เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล  พอสรุปภาพรวม
ศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ดังต่อไปนี้  

1. ศักยภาพด้านท าเลที่ตั้ง เทศบาลต าบลบ้านเพชรมีถนนสุรนารายณ์ผ่าน มีท าเลที่ตั้งสามารถ
ติดต่อเชื่อมโยงกับภาคกลาง จังหวัดลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาค
ท าให้การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างภาค สามารถรองรับความเจริญจากเมืองหลักของภาค  

2. ศักยภาพด้านการเมืองการบริหาร สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรและนายกเทศมนตรี ซึ่งมีการ
เลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2555 ผลปรากฏว่าฝุายผู้บริหารเทศบาลและฝุายสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกลุ่มทางการเมืองเดียวกัน และแรงสนับสนุนจากประชาคมภายในเขต ซึ่งนับว่าการเมื องมีความมั่นคง 
สามารถผลักดันนโยบายของกลุ่มไปสู่การปฏิบัติที่เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อไป   

3. ศักยภาพด้านทรัพยากร เทศบาลต าบลบ้านเพชรตั้งอยู่ใกล้เหมืองแร่โปแตช ต าบลบ้านตาล
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ หลังจากที่ได้มีโครงการท าเหมืองแร่ทดลองแล้ว บริเวณดังกล่าวและใกล้เคียง เช่น ต าบลหัว
ทะเล ต าบลบ้านเพชร และจังหวัดชัยภูมิ จะมีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการท าเหมืองแร่โปรแตช ตามมาอีกทั้งมีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังเป็นโรงงานขนาดใหญ่ตั้งอยู่            
ที่ต าบลโคกเริงรมย์ ส่งผลดีต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในเทศบาลเป็นอย่างมาก    

4. ศักยภาพด้านรายได้ เทศบาลต าบลบ้านเพชรมีรายได้ประจ าปีทั้งรายได้จากภาษีที่ได้รับจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง  และรายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล (จากค่าเช่าที่ดิน ตลาด อาคารพานิชย์) เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 
20  ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มจะสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ หากมองถึงการงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
แต่ละปีแล้วนับว่าเหลืองบประมาณที่หักรายจ่ายประจ าปีออกแล้ว  จะเห็นว่ามีงบประมาณที่สามารถน ามาพัฒนา
ท้องถิ่นได้ปีละเฉลี่ยประมาณ  8–10  ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับพ้ืนที่เทศบาลที่มีเพียง 2.1 ตารางกิโลเมตรแล้ว 
สามารถพัฒนาเทศบาลไปสู่เปูาหมายได้รวดเร็ว   

1. ปัจจัยภายใน (Internal factors) พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W) หรือข้อ
เสียเปรียบที่ส าคัญมีดังนี้ 

1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 
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1. เทศบาลมีนโยบายเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ในการจัดท าแผน พัฒนา เทศบาล และแผนชุมชน 

2. มีความต่อเนื่องเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) เนื่องจากได้รับการเลือกตั้ง
ติดต่อกัน 

3. เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีนโยบายส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี     
ที่ดีงาม ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส าคัญ 

4. เทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นนิติบุคคล สามารถบริหารงบประมาณเองได้
5. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
6. มีโรงเรียนอนุบาลของเทศบาล
7. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความหลากหลาย มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหาร และการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ได้ 
8. มีสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกก าลังกาย พักผ่อน

หย่อนใจและใช้ท ากิจกรรมที่ส าคัญของเทศบาล จ านวน 2 แห่ง คือ สวนสุขภาพและสวนสาธารณะหมู่ที่ 17 และ
สวนสุขภาพและสวนสาธารณะ หมู่ที่ 21 

9. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ (จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์)
และด ารงต าแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

10. เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีสถานีวิทยุสาธารณะเพชรรัตน์ ระบบ F.M. 92.50 เมกกะเฮริท์ซ
ส าหรับบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้กับประชาชนทั่วไป 

11. มีคลองค าปิง ซึ่งแยกจากล าคันฉูไหลผ่าน
1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบด้วย
1. งบประมาณของเทศบาลมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนได้หมด 
2. การใช้ประโยชน์ที่ดินขาดประสิทธิภาพ
3. ขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียและสถานที่ก่อสร้างระบบการก าจัดขยะ
4. ไม่มีพ้ืนที่ในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ที่เหมาะสม เพียงพอ
5. ขาดแคลนบุคลกรด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
6. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีรูปแบบที่ได้ทันสมัยขาดการ

พัฒนาด้านคุณภาพและไม่ได้รับการส่งเสริมการตลาด 
7. ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขาดประสิทธิภาพ
8. จ านวน อปพร. ไม่เพียงพอเมื่อเทียบสัดส่วนประชากร
9. ขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
10. บุคลากรของเทศบาลขาดความรู้ ทางกฎหมายที่ทันต่อความจ าเป็นของทางราชการและความ

เปลี่ยนแปลงของโลก 
11. ระบบข้อมูลข่าวสารไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น
12. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
13. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ

ไฟฟูาและประปายังไม่ทั่วถึง 
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14. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ี
2. ปัจจัยภายนอก (External factors) พบว่าโอกาส (O) หรือข้อได้เปรียบที่ส่งผลต่อการ พัฒนา

และข้อจ ากัด/อุปสรรค (T) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนา สรุปได้ ดังนี้ 
2.1 โอกาส (Opportunities = O) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 
1. รัฐบาลกระจายอ านาจและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นมากข้ึน
2. บ้านเกิดของนักการเมืองระดับ ประเทศ (ส.ส.) อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร
3. กระแสการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

ที่ดีงามมีมากข้ึนในสังคมปัจจุบัน 
4. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจชุมชน

ในหลายรูปแบบ 
5. มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
6. กลุ่มอาชีพต่างๆมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง
7. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมากข้ึน
8. มีสถานีต ารวจภูธรย่อย (สาขาค าปิง) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
9. มีโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล และมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่

ให้บริการประชาชน 
10. มีกลุ่ม อสม. / ผู้น าชุมชน /ชมรมผู้สูงอายุ ที่มีความเข้มแข็ง
11. เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความทันสมัย
12. มีสถาบันในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ทั่วถึง
13. มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บังคับใช้
14. มีสถานีขนส่งรถโดยสารอยู่ในเขตเทศบาล
15. มีสถานีบริการน้ ามันอยู่ในเขตเทศบาล
16. รัฐบาลมีนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
17. รัฐบาลมีนโยบายดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการ

ผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาด
ดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 

18. เทศบาลมีเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ มีการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

2.2 ข้อจ ากัด/อุปสรรค (Threats = T) ในภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 
1. มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่ความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น
2. ถนนบางสาย อยู่ในเขตกรมทางหลวง ท าให้เทศบาลไม่สามารถด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงได้
3. ที่ตั้งของบางชุมชนเป็นเกาะ มีล าคลองล้อมรอบ เป็นอุปสรรคต่อการก าจัดน้ าเสียจากแหล่ง

ชุมชน 
4. ในเขตเทศบาล เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีผลท าให้เกิดขยะและมลพิษจาก

โรงงาน 
5. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจ ากัดขยะ และน้ าเสียในชุมชน
6. ต้นทุนการผลิตสูง
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7. มีระบบการคมนาคมสะดวก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยมากขึ้น
8. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อภาวะการเจ็บปุวยมากขึ้น
9. ประชาชนมีความต้องการที่สูงขึ้น
10. ความไม่สงบในประเทศท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
11. เกิดสาธารณภัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ผลการวเิคราะห์ปญัหาและความต้องการของประชาชนตามประเดน็การพฒันา  
1. ปญัหาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ตามสภาพเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลสภาพยังไม่ได้มาตรฐานและขาดการบ ารุงรักษา
เนื่องจากงบประมาณอยู่ในเกณฑ์จ ากัด บางเส้นทางคับแคบและช ารุด นอกจากนี้ยังมีบางเส้นทางยังเป็นลูกรัง           
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนอันได้แก่ ระบบท่อระบายน้ าไม่เพียงพอในช่วงฤดูฝน มีปัญหาเกี่ยวกับรางระบายน้ าและน้ า
ท่วมขัง ท าให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากล าบาก ส่วนด้านการสาธารณูปการ ซึ่งได้แก่น้ าประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาคยังขยายไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 

ปัญหา 
(1.)  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล  ได้แก่  น้ าประปา  ไฟฟูาสาธารณะ  

ถนน  ระบบระบายน้ ายังไม่ทั่วถึง  และไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
(2.)  ถนนและท่อระบายน้ า  หรือระบบระบายน้ ายังไม่ได้มาตรฐาน  เนื่องจากขาดงบประมาณใน

การด าเนินการก่อสร้าง 
ความต้องการสาขาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ต้องการท่อระบายน้ า/รางระบายน้ าให้ทั่วถึงทุกซอย
2. ต้องการท าถนนเข้า – ออก  ทุกซอย
3. ต้องการขุดลอกเหมืองเป็นเหมืองคอนกรีต
4. ต้องขยายประปาให้ทั่วถึง
5. ต้องการให้เทศบาลติดตั้งเครื่องกระจายข่าวให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
6. ต้องการให้เทศบาลรณรงค์ท าความสะอาดตามถนน เดือนละ 2 ครั้ง

2. ด้านเศรษฐกิจ
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร แบ่งชุมชนเป็นชุมชนใหญ่ๆ 2 ชุมชน คือชุมชนบ้านเพชร             

และชุมชนค าปิง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนอาชีพรองคือการประกอบอาชีพ
ค้าขายและเพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ เทศบาลได้ก าหนดโครงการจั ดตลาดนัด          
เพ่ือการเกษตรและจัดพ้ืนที่ค้าขายในตลาดสดเทศบาลให้มีพ้ืนที่ค้าขายเพ่ิมมากขึ้น 

ปัญหา 
1. การว่างงาน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกได้ปีละ 1 ครั้ง จึงท าให้หลัง

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวไม่มีงานท า ท าให้เกิดปัญหาการว่างงานและขาดรายได้จึงท าให้ขาดรายได้ จึงมีการอพยพแรงงานไป
ท างานที่อ่ืน ๆ 

2. ปัญหาการขาดความรู้ทางวิชาการ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในปัจจุบัน   ยัง
ขาดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่  โดยเฉพาะการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ พืชที่เหมาะสมต่อสภาพดินในแต่ละแห่ง
ตลอดจนวิธีการผลิตขาดการวางแผนการผลิต จึงท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า นอกจากนี้ปัญหาสิทธิในที่ดินท ากินก็เป็น
ปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อการขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเกษตรกรรม เนื่องจากการไม่มีสิทธิในที่ดินท ากิน 
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3. ปัญหาทางด้านการค้าและการตลาด เนื่องจากระดับราคาผลผลิตทางกรเกษตรแต่ละชนิดในแต่
ละปีมีความไม่แน่นอน ปีใดผลผลิตพืชชนิดใดราคาดี ปีต่อไปเกษตรกรก็นิยมปลูกพืชชนิดนั้นเพ่ิมขึ้นท าให้ผลผลิตมี
มากเกินความต้องการ ระดับราคาจึงตกต่ า ประกอบกับเกษตรกรไม่ยอมเก็บพืชผลไว้รอราคามักจะน าออกขายท าให้
ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันท าให้ขายพืชผลได้ในราคาค่อนข้างต่ า  โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้ก าหนดราคา เกษตรกรไม่มี
อ านาจต่อรองราคาแต่อย่างไร ดังนั้นเกษตรกรจึงถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย และตกเป็นเบี้ยล่างของพ่อค้าคนกลาง
ตลอดมา 

ความต้องการ 
1. ต้องการให้มีการจัดโครงการฝึกอาชีพส าหรับคนว่างงาน ว่างเว้นฤดูท าการเกษตร
2. ต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือประจ าหมู่บ้าน
3. ต้องการให้มีการจัดงานสินค้าราคาประหยัด
4. ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรี แม่บ้าน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5. ขุดลอกคลองเพ่ือใช้ในการเกษตร

3. ด้านสังคม
ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเพชร  โดยเทศบาลได้สนับสนุนโครงการการตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมแก่ชุมชนนอกจากนี้ประชาชนใน
พ้ืนที่นิยมเดินทางไปรับจ้างท างานต่างพ้ืนที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมในครอบครัว เทศบาลได้แก้โดยก าหนดให้มี
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาอพยพแรงงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และไร้ที่
พ่ึง 

ปัญหา 
1. ปัญหาด้านประชากรของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมและ

ส่วนหนึ่งได้อพยพย้ายถิ่นฐานออกไปรับจ้างขายแรงงานทั้งในและต่างประเทศ สามารถส่งเงินมาช่วยเหลือครอบครัว
ได้เป็นอย่างดี แต่แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาบางสาขาวิชา
ก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้ยังมีคนว่างงานอยู่ค่อนข้างมาก  สาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งมาจาก
การเลือกงานของผู้ว่างงานมากเกินไป จนไม่อยากท างานในสาขาอ่ืน ซึ่งไม่ตรงกับที่ได้เล่าเรียนมา ทั้งๆ ที่อาจจะมี
รายได้มากกว่า 

2. ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ผ่านมาถึงแม้ว่าประชาชนภายในเขตเทศบาลจะได้รับการพัฒนาด้าน
สุขภาพอนามัยจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ระดับหนึ่ง เป็นต้นว่า อายุเฉลี่ยของประชากร เมื่อแรกเกิดเพ่ิมขึ้น
สามารถปรับโครงสร้างประชากรให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม  ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการวางแผนครอบครัว  ลดความ
รุนแรงจากปัญหาภาวะทุโภชนาการตลอดจนโรคที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีน เป็นต้น แต่ก็ยังมีปัญหาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่จะต้องได้รับการดูแลแก้ไขต่อไปอีกได้แก่ ความไม่สมดุลระหว่างทรัพยากรด้านสาธารณสุขที่มีอยู่กับ
จ านวนประชากร เช่น  สัดส่วนอาสาสมัคร อสม. กับจ านวนครัวเรือนอยู่ประมาณ 1:30  ซึ่งยังต่ าอยู่ควรจะอยู่
ประมาณ 1 : 10 ปัญหาจาการปุวยและตายด้วยโรคที่ส าคัญ เช่น  มะเร็ง  เอดส์  โรคหัวใจ  และหลอดเลือด  การ
เจ็บปุวยโดยอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุการจราจรทางบก ปัญหาเกี่ยวกับการมรพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ปัญหา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยาท่ีมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  

ความต้องการ 
1. ต้องการให้เทศบาลสร้างสวนสุขภาพ เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ
2. ต้องการเทศบาลพัฒนาพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะให้เป็นสีเขียวและพัฒนาพ้ืนที่

นันทนาการ 
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3. ต้องการให้ก่อสร้างลานกีฬาเพ่ิมเติมและปรับปรุงโรงยิมในสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ
หมู่ที่ 21 ให้อยู่ในสภาพดี เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกก าลังกายเพ่ิมขึ้น 

4. ต้องการอาคารห้องสมุดกลางประจ าเขตเทศบาล
4. ด้านการเมืองการบริหาร

ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้งการใช้สิทธิเลือกตั้งควร
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล  ระเบียบและกฎหมายรวมทั้งอ านาจ  หน้าที่ของเทศบาล ปัญหาสถานที่ท างาน             คับ
แคบ ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก 
การบริหารงานจึงไม่สามารถดูแลและให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงเนื่องจากขาดบุคลากร เครื่องมือ  
เครื่องใช้ ท าให้การบริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ปัญหา 
1. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
2. ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบูรณาการระดับพ้ืนที่และหน่วยงานอื่นๆ
3. สถานที่ท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในส านักงานยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่เพียงพอ

ต่อการให้บริการประชาชน 
ความต้องการ 
1. ต้องการจัดให้มีสายตรวจทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
2. ต้องการให้เทศบาลติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้ทั่วถึง
3. ต้องการให้เทศบาลมีอาคารส านักงานที่เหมาะสม มีเครื่องใช้ส านักงานที่ทันสมัยที่สามารถ

ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับและกฎหมายต่างๆ
5. ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมและจัดศึกษาดูงานให้กับประชาชน

5. ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหา 
1. ประชาชนในท้องถิ่นยังไม่ได้ให้ความส าคัญและร่วมมือในการรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะในถัง

รองรับที่จัดไว้ให้ นอกจากนี้การระบายน้ าเสียลงคลองธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบ าบัดก่อก่อให้เกิดสภาพน้ าเสียลงใน
คลองสาธารณะ ซึ่งในส่วนนี้เทศบาลได้วางแผนในการปลูกจิตส านึกของประชาชน การก าหนดมาตรฐานในการ
อนุญาตปลูกสร้างอาคารจัดระบบการบริหารและการก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกแก่
ประชาชนในพื้นท่ีให้ตระหนักถึงในด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

2. ปัญหาลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีลักษณะเป็ น 2 ชุมชนใหญ่    
ประกอบด้วยชุมชนตลาดค าปิง มีคลองค าปิง ซึ่งแยกตัวจากล าคันฉูล้อมรอบคล้ายเกาะและชุมชนบ้านเพชร   มีที่ราบ
ลุ่มท าการเกษตรล้อมรอบ โดยมีคลองกราดซึ่งแยกตัวจากล าคันฉูผ่านตอนบนของเทศบาล ท าให้เกิดปัญหาการ
ระบายน้ าเสียจากชุมชนสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ก่อปัญหามลพิษทางน้ า แหล่งสะสมโรค หรือแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่ง
เป็นพาหะน าโรค 

ความต้องการ 
1. ต้องการให้มีการก่อสร้างตลาดสดค าปิงข้ึนใหม่
2. ต้องการให้พัฒนาระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

ยทุธศาสตร ์
จ านวนโครงการ
พัฒนาตามแผนฯ 

ปี  256๔ 

จ านวนโครงการใน
แผนการด าเนนิงานป ี

256๔ 
ด าเนนิการ รอ้ยละ 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13 9 6 66.67 
ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

17 7 7 100 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม    

112 40 31 77.5 

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

15 4 3 75 

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น    

14 13 12 92.31 

ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการ
ประชาชน     

16 9 8 88.89 

รวม 174 82 67 81.71 

 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 256๓

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเบิกจ่าย 
ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4,286,900.- 2,432,500.- 
ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 366,300.- 871,545.- 
ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 17,193,254.- 15,230,304.- 
ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 200,400.- 363,799.- 
ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 660,000.- 1,042,703.- 
ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน 778,196.- 799,930.- 

รวม 23,485,050.- 20,740,781.- 

1.10 ปญัหา อปุสรรคการด าเนนิงานทีผ่า่นมา 
ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดที่ เทศบาลต าบลบ้าน เพชรประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี 

เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องท าใน
ขณะที่รายได้ท่ีได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก  
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น 
การติดตามประเมินผลในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.

256๔  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.256๓ ถึงเดือนมีนาคม 256๔) มีดังนี้ 
ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน

ด าเนินงาน 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7 0 0 
ยทุธศาสตรท์ี ่2  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

7 1 14.28 

ยทุธศาสตรท์ี ่3  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม   39 15 38.46 
ยทุธศาสตรท์ี ่4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแขง็ของชุมชน 4 2 50 
ยทุธศาสตรท์ี ่5  ด้านการอนุรักษศ์ิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น    

15 4 26.67 

ยทุธศาสตรท์ี ่6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน 9 6 66.67 
รวม 81 28 34.57 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 7 100 0 0 7 100 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 14.28 6 85.72 0 0 7 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและจดั
ระเบียบชุมชน/สังคม 

15 38.46 24 61.54 0 0 39 100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

2 50 2 50 0 0 4 100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการพัฒนาภมูิปัญญาท้องถิ่น 

4 26.67 11 73.33 0 0 15 100

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการบริการประชาชน 

6 66.67 3 33.33 0 0 9 100

รวม 28 34.57 53 65.43 0 0 81 100
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แผนภูมทิี ่1 : สรปุผลการด าเนนิงานเทศบาลต าบลบา้นเพชร แยกตามรายยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน 

สรุปงบประมาณทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนงบประมาณทีไ่ด้ด า เนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.256๓ ถึงเดือนมีนาคม 256๔) ดังนี้ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
จ านวนงบประมาณ (บาท) 

ปรากฏอยูใ่นแผน ด าเนนิการ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2,767,600.- 0.00 
ด้านการบริหารจดัการและการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 610,000.- 19,900.- 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 17,448,777.- 5,981,391.56 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 180,000.- 1,383,261.- 
ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 965,000.- 219,076.- 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน 890,853.- 331,786.36 

รวม 22,862,230.- 6,313,177.92 
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โครงการท่ีอยูใ่นแผน 

โครงการท่ีปฏิบติั 
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แผนภูมทิี ่2 : แสดงงบประมาณทีป่รากฏอยูใ่นแผน และจ านวนงบประมาณทีไ่ดด้ าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน 

*************************************************************************** 
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จ านวนงบประมาณตามแผน 

จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการคลองสวย น้ าใส คนไทยมีความสุข 30,000 19,900 ตุลาคม พ.ศ.256๓ ส านักปลัดเทศบาล
30,000 19,900 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชวีิตและจัดระเบียบชมุชน/สังคม
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 138,359 มกราคม พ.ศ.256๔ กองการศึกษาฯ
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 469,455 237,400 ต.ค. 6๓ - มี.ค. 6๔ กองการศึกษาฯ

(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก+รร.อนุบาลฯ

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 1,350,053              693,010.52              ต.ค. 6๓ - มี.ค. 6๔ กองการศึกษาฯ
4 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 100% (เงินอุดหนุน) 2,385,600              1,132,940 ต.ค. 6๓ - มี.ค. 6๔ กองการศึกษาฯ
5 20,000 13,206.02 ธันวาคม พ.ศ.256๓ กองการศึกษาฯโครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแผ

นปฏิบัติการ ประจ าปี  256๔ (ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

6 20,000 15,231.02 ธันวาคม พ.ศ.256๓ กองการศึกษาฯโครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแผ
นปฏิบัติการ ประจ าปี  256๔ (โรงเรียนอนุบาลฯ)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลฯ

7 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 8,200,000              2,656,400 ต.ค. 6๓ - มี.ค. 6๔ กองสวัสดิการสังคม
(เบีย้ยังชีพผู้สูงอาย)ุ 
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แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ รายประเด็นโครงการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.256๔

ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

รวม

(โครงการที่ด าเนินการแล้ว)  จ านวน  28  โครงการ



ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชวีิตและจัดระเบียบชมุชน/สังคม (ตอ่)
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

8  โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม 2,300,000              708,800 ต.ค. 6๓ - มี.ค. 6๔ กองสวัสดิการสังคม
ให้แก่คนพิการ

9 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 60,000 27,000 ต.ค. 6๓ - มี.ค. 6๔ กองสวัสดิการสังคม
10 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 272,669 119,691 มีนาคม พ.ศ.256๔ กองสาธารณสุขฯ

ทีเ่กิดจากสาธารณภัย (โควิด)

11 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานหลักประกันสุขภาพในระดับ 200,000 200,000 ธันวาคม พ.ศ.256๓ กองสาธารณสุขฯ
ท้องถิ่น

12 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าจ าหน่ายอาหารสู่ 20,000 9,520 ธันวาคม พ.ศ.256๓ กองสาธารณสุขฯ
มาตรฐาน Clean Food Good Taste อย่างยั่งยืน

13 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 30,000 29,834 ธันวาคม พ.ศ.256๓ ส านักปลัดเทศบาล
ปีใหม่

14 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน 100,000 97,950.65 กุมภาพันธ์  พ.ศ.256๔ กองการศึกษาฯ
ท้องถิ่น (กีฬาเทศบาลและกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ)์

15 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้และป้องกันความเส่ียง 10,000 - ตุลาคม พ.ศ.256๓ กองสาธารณสุขฯ
จากโรคทีเ่กิดจากการประกอบอาชีพพนักงานเก็บขนขยะ

15,537,777           6,079,342 
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รวม



ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมให้ความรู้การขับเคล่ือนแนวทางปรัชญา 50,000 897,918 พฤศจิกายน พ.ศ.256๓ กองสวัสดิการสังคม
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 100,000 485,343 ธันวาคม พ.ศ.256๓ กองสาธารณสุขฯ
(Clean Food Good Taste)  

150,000 1,383,261 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการ "คนบ้านเพชรครอบครัวอบอุ่น ท าบุญตักบาตร 30,000 38,171 ธันวาคม พ.ศ.256๓ กองการศึกษาฯ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม"่

2 โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท 50,000 47,520 ธันวาคม พ.ศ.256๓ ส านักปลัดเทศบาล
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

3 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 50,000 36,200 ธันวาคม พ.ศ.256๓ ส านักปลัดเทศบาล
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

4 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 100,000 97,185 พฤศจิกายน พ.ศ.256๓ กองการศึกษาฯ
230,000 219,076 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 ดา้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดท าวารสารและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 20,000 2,970 ธันวาคม พ.ศ.256๓ ส านักปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบลบ้านเพชร

2 โครงการวันท้องถิ่นไทย 10,000 6,500 มีนาคม พ.ศ.256๔ ส านักปลัดเทศบาล
3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมุ่งสู่องค์กร 150,000 145,340 กุมภาพันธ์  พ.ศ.256๔ ส านักปลัดเทศบาล

แห่งการเรียนรู้ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร

4 โครงการฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 30,000 84,800 กุมภาพันธ์  พ.ศ.256๔ ส านักปลัดเทศบาล
ธรรมาภิบาลในองค์กร

5 โครงการประชาสัมพันธ์การช าระภาษีและรับช าระภาษี 5,000 4,500 มกราคม พ.ศ.256๔ กองคลัง
6 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 87,676 พฤศจิกายน พ.ศ.256๓ กองคลัง

315,000 331,786 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคสล. ถนนสุขาภิบาล 11 (ด้านทิศเหนือ) 134,400              - ก.ค. - ก.ย. พ.ศ.256๔ กองช่าง
2 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนรุ่งเรืองศรี (ด้านทิศตะวันออก) 1,786,400           - ก.ค. - ก.ย. พ.ศ.256๔ กองช่าง
3 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล 2 205,000              - ก.ค. - ก.ย. พ.ศ.256๔ กองช่าง
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านคุณประเสริฐ หาญณรงค์ 165,100              - ก.ค. - ก.ย. พ.ศ.256๔ กองช่าง
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสงัด แถวเพชร 153,800              - ก.ค. - ก.ย. พ.ศ.256๔ กองช่าง
6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยบ้านหมอหนู 308,900              - ก.ค. - ก.ย. พ.ศ.256๔ กองช่าง
7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าสู่มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ 14,000 - ธันวาคม พ.ศ.256๓ กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงสถานทีก่ าจัดขยะเทศบาลต าบลบ้านเพชร  200,000              - ธ.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ กองสาธารณสุขฯ
2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 30,000 - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ กองสาธารณสุขฯ
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมในสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที ่21 200,000              - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ กองสาธารณสุขฯ
4 โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 10,000 - เม.ย. - พ.ค. 256๔ ส านักปลัดเทศบาล
5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 20,000 - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ส านักปลัดเทศบาล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6 โครงการบ้านเพชรน่าอยู่ หน้าบ้านน่าดู ในบ้านน่ามอง 40,000 - กุมภาพันธ์  พ.ศ.256๔ กองสวัสดิการสังคม

หน้าบ้านน่าดู ในบ้านน่ามอง
22

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ รายประเด็นโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

(โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ)  จ านวน 55 โครงการ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ต่อ)
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

7 โครงการคนบ้านแพชร รวมตัวหลอมใจ ท าความสะอาดคร้ังใหญ่ 100,000              - ธ.ค. 6๓ - ก.ค. 6๔ กองสาธารณสุขฯ
เฉลิมพระเกียรติฯ (Big Cleaning Day) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชวีิตและจัดระเบียบชมุชน/สังคม
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงการจราจรภายในเขตเทศบาล 50,000 - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ส านักปลัดเทศบาล
2 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านเพชร 100,000              - เมษายน พ.ศ.256๔ กองสวัสดิการสังคม
3 โครงการฝึกอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านเพชร 150,000              - ต.ค. 6๓ - เม.ย. 6๔ กองสวัสดิการสังคม
4 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 20,000 - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ กองสวัสดิการสังคม
5 โครงการอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนน า 4 ดี รู้รักสามัคคี 18,000 - พฤษภาคม พ.ศ.256๔ กองสวัสดิการสังคม

พัฒนาท้องถิ่น
6 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และ 150,000              - มิถุนายน พ.ศ.256๔ กองสวัสดิการสังคม

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

7
โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลบ้านเพชร

100,000              - ธันวาคม พ.ศ.256๓ กองสวัสดิการสังคม
ตามแบบเทศบาลก าหนด

8 โครงการอบรมเพิม่ศักยภาพคนดี ศรีบ้านเพชร 20,000 - เมษายน พ.ศ.256๔ กองสวัสดิการสังคม
9 โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี 100,000              - มกราคม พ.ศ.256๔ กองสวัสดิการสังคม

10 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก 10,000 - ธันวาคม พ.ศ.256๔ กองสาธารณสุขฯ
11 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้ 50,000 - ม.ค. - เม.ย. 256๔ กองสาธารณสุขฯ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชวีิตและจัดระเบียบชมุชน/สังคม (ตอ่)
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 60,000 - มี.ค. - ก.ย. 256๔ กองสาธารณสุขฯ
13 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปากในโรงเรียนอนุบาลฯ 10,000 - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ กองสาธารณสุขฯ

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
14 โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ าบริโภคตู้น้ าหยอดเหรียญ 22,000 - ม.ค. - มี.ค. 256๔ กองสาธารณสุขฯ

และแหล่งน้ าสาธารณะ 
15 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชนและสร้างเครือข่ายในการป้อง 10,000 - เม.ย. - มิ.ย. 256๔ กองสาธารณสุขฯ

กันและควบคุมโรคติดต่อ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพผุ้ประกอบการฆา่สัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 10,000 - ม.ค. - มี.ค. 256๔ กองสาธารณสุขฯ
สู่มาตรฐานเขียงเนื้อสะอาดปลอดภัย  

17 โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบกิจการหรือการค้าทีเ่ป็นอันตราย 10,000 - ม.ค. - มี.ค. 256๔ กองสาธารณสุขฯ
ต่อสุขภาพตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

18 โครงการด าเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดิด้านสาธารณสุข 100,000              - เม.ย. - มิ.ย. 256๔ กองสาธารณสุขฯ
19 โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 10,000 - มิถุนายน พ.ศ. 256๔ ส านักปลัดเทศบาล
20 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศป.ปส. 10,000 - เม.ย. - ส.ค. 256๔ ส านักปลัดเทศบาล
21 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าปี 40,000 - พฤษภาคม พ.ศ. 256๔ ส านักปลัดเทศบาล
22 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000 - ธ.ค. 6๓ - พ.ค. 6๔ ส านักปลัดเทศบาล

แก่นักเรียนและประชาชน

23 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 30,000 - เมษายน พ.ศ. 256๔ ส านักปลัดเทศบาล
สงกรานต์

24 โครงการอบรมอาสากู้ชีพกู้ภัยทางน้ า เพือ่เป็นวิทยากรครู ข. ส่งเสริมความ 50,000 - มี.ค. - มิ.ย. 256๔ ส านักปลัดเทศบาล
ปลอดภัยทางน้ าแก่เด็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร
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ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพขององค์กรจัดท าแผน 15,000 - พ.ค. ๒๕๖๔ ส านักปลัดเทศบาล
พัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านเพชร

2 โครงการจัดประชุมประชาคมเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 15,000 - พ.ค. - มิ.ย. 256๔ ส านักปลัดเทศบาล
ระดับต าบล

ยุทธศาสตร์ที ่5 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานเนื่องในวันรัฐพิธีต่างๆ 10,000 - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ส านักปลัดเทศบาล
2 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา 100,000              - ต.ค. - ธ.ค. 6๓ ส านักปลัดเทศบาล

จากพระราชด าริและโครงการเทิดพระเกียรติอื่นๆ
3 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 200,000              - กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ ส านักปลัดเทศบาล

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที ่10 (28 กรกฎาคม)
4 โครงการจัดงานเนื่องในวันราชพิธีต่างๆ 10,000 - ต.ค. 6๓ - ก.ย. 6๔ ส านักปลัดเทศบาล
5 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 100,000              - เมษายน พ.ศ. 256๔ กองการศึกษาฯ
6 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 10,000 - กรกฏาคม พ.ศ. 256๔ กองการศึกษาฯ
7 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี 50,000 - สิงหาคม พ.ศ. 256๔ ส านักปลัดเทศบาล

หลวงและวันแม่แห่งชาติ
8 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 100,000              - มิถุนายน พ.ศ. 256๔ ส านักปลัดเทศบาล

พระบรมราชินี
9 โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริ 50,000 - มิ.ย. - ส.ค. 256๔ ส านักปลัดเทศบาล

"เราท าความดี ด้วยหัวใจ"
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ยุทธศาสตร์ที ่5 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมปิัญญาท้องถ่ิน (ตอ่)
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

10 โครงการจัดงาน "ปรับตัวเปล่ียนใจไปวัดท าบุญ สร้างคุณงามความ 5,000 - กรกฏาคม พ.ศ. 256๔ กองการศึกษาฯ
ดีก่อนทีใ่ครเขาจะหามร่างเราเข้าวัด"

11 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสืบสานประเพณีงานบุญเดือนหก 100,000              - พฤษภาคม พ.ศ. 256๔ กองการศึกษาฯ
พิธีสักการะบวงสรวง เจ้าพ่อพญาแล

ยุทธศาสตร์ที ่6 ดา้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 500,000              - มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักปลัดเทศบาล
2 โครงการจัดงานวันเทศบาล 30,000 - เมษายน พ.ศ. 256๔ กองการศึกษาฯ
3 โครงการสนับสนุนกิจการสันนิบาตเทศบาล 45,853 - กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ ส านักปลัดเทศบาล
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