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สวนท่ี 4 

สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร  
    1.1.1 ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 39 โครงการ 
         โครงการท่ีมีการดำเนินการ       จำนวน 13 โครงการ 
         คิดเปนรอยละ        33.33  
    1.1.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 99 โครงการ 
         โครงการท่ีมีการดำเนินการ       จำนวน 14 โครงการ 
         คิดเปนรอยละ        14.14 
      1.1.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานเศรษฐกิจชุมชน 
         จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  4 โครงการ 
         โครงการท่ีมีการดำเนินการ       จำนวน  -  โครงการ 
         คิดเปนรอยละ        0.00 
    1.1.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานสิ่งแวดลอม 
         จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  11 โครงการ 
         โครงการท่ีมีการดำเนินการ       จำนวน   1  โครงการ 
         คิดเปนรอยละ        9.09 
         1.1.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานวัฒนธรรมและประเพณี    
         จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  14 โครงการ 
         โครงการท่ีมีการดำเนินการ       จำนวน   0  โครงการ 
         คิดเปนรอยละ        0.00 
 1.1.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานบริหารจัดการ    
         จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  75 โครงการ 
         โครงการท่ีมีการดำเนินการ       จำนวน  12 โครงการ 
         คิดเปนรอยละ        16.00 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรท่ี 6

กราฟแสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

33.33 9.090.0014.14 16.000.00
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  1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

   1.2.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการ 

งบประมาณท่ีต้ัง

ไว (บาท) ดำเนินการ 

แลว 

อยู

ระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

1 โครงการกอสรางถนนแอสฟสทติก   
(ตอจากของเดมิ) ซอยซัลออยล 
หมูท่ี 1 ต.บึงน้ำรักษ อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 

1,989,600    1,989,600 0  

2 โครงการกอสรางถนนแอสฟสทติก 
ซอยวากาฟดารุล ม.5 ต.บึงน้ำรักษ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

951,000    951,000 0  

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมแอส
ฟสทติก บริเวณซอยนวลศรี ม.4 
ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

1,013,800    1,013,800 0  

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
แอสฟสทติก บรเิวณซอยไชยรุง
ทรัพย ม.1 ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 

1,961,200    1,961,200 0  

5 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
แอสฟสทติก บรเิวณซอยมฮูดั  
ม. 5 ต.บึงน้ำรักษ อ.ธัญบุร ี
จ.ปทุมธานี 

1,984,000    1,984,000 0  

6 โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองสน่ันรักษ 
จำนวน 1 หลัง บริเวณสำนักงาน 
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ ม. 2  
ต.บึงน้ำรักษ อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

497,100    497,100 0  

7 โครงการปรับปรุงผิวถนนในชุมชน
บริเวณชุมชนเดอะเลกาซี่ ม. 3  
ต.บึงน้ำรักษ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

2,946,500    2,935,000 11,500  

8 โครงการปรับปรุงผิวถนนในชุมชน
บริเวณตลาดพรธิสาร ม. 4  
ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

841,400    841,400 0  
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการเปลี่ยนโคมไฟทาง
สาธารณะ LED บริเวณชุมชนล็อค
ปฏิรูป 20 ไร หมูท่ี 4 
ต.บึงน้ำรักษ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

275,000    0 275,000  

2 โครงการเปลี่ยนโคมไฟทาง
สาธารณะ LED บริเวณชุมชนล็อค
ปฏิรูป 5 ไร ม. 4  
ต.บึงน้ำรักษ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

358,100    0 358,100  

3 อุดหนุนการประปาสวนภูมภิาค
สาขาธัญบุรี  
ตามโครงการขยายเขตประปา (ตอ
จากของเดิม) 
บริเวณซอยคุณจา ม. 4 ต.บึงสน่ัน 
อ.ธัญบุร ี

297,500    142,900 1,488  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการ 

งบประมาณท่ีต้ัง

ไว (บาท) ดำเนินการ 
แลว 

อยู
ระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการเบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  (ตอ)    

4 อุดหนุนการประปาสวนภูมภิาค
สาขาธัญบุรี  
ตามโครงการขยายเขตประปา (ตอ
จากของเดิม) 
บริเวณเฟอรนิเจอร ม. 4  
ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

357,000    235,700 2,672  

5 อุดหนุนการประปาสวนภูมภิาค
สาขาธัญบุรี  
ตามโครงการขยายเขตประปา (ตอ
จากของเดิม) 
บริเวณซอยวากาฟดารุล ม. 5  
ต.บึงน้ำรักษ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

297,500    135,000 1,455  

6 อุดหนุนการประปาสวนภูมภิาค
สาขาธัญบุรี  
ตามโครงการขยายเขตประปา (ตอ
จากของเดิม) 
บริเวณซอยสดุมนัส ม. 2  
ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

1,130,500    475,000 82,048  

7 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาค
สาขาอำเภอ 

856,951.75    856,951.75 0.25  
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หนองเสือ ตามโครงการขยายเขต
ไฟทางสาธารณะ  
บริเวณซอยบุญวงศ ม. 1  
ต.บึงน้ำรักษ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการจดังานวันครบรอบ อป
พร.และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน
เบ้ืองตน 

30,000    0 0  

2 โครงการชวยเหลือผูประสบภยั 
สาธารณภัย 

100,000    96,526 3,474  

3 โครงการตรวจเฝาระวังชุมชน
เขมแข็งในเขตเทศบาลเมืองสน่ัน
รักษ 

450,000    439,500 10,500  

2.2 แผนงานการศึกษา   

1 โครงการบัณฑิตนอย 40,000    0 0  

2 โครงการเปดโลกกวางสูการเรยีนรู 50,000    0 0  

3 โครงการสนามเด็กเลนสรางปญญา 30,000    0 30,000  

4 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 100,000    0 0  

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) 

 

ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการ

เบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2.2 แผนงานการศึกษา (ตอ) 

5 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัด
พิชิตปตยารามตาม
โครงการขอสนับสนุน
งบประมาณโครงการจัด
จางบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี
ครูอัตราจางช่ัวคราวเพ่ือ
จัดการเรียนการสอน 

720,000    720,000 0  
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ของโรงเรียนชุมชนวัด
พิชิตปตยาราม 

6 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัด
พิชิตปตยารามตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

2,320,000    1,779,340 0  

7 อุดหนุนโรงเรียนวัดขุม
แกว ตามโครงการจัด
ครูผูสอน วิชาเอกขาด
แคลนโรงเรียนวัดขุมแกว 

180,000    180,000 0  

8 อุดหนุนโรงเรียนวัดขุม
แกว ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

1,160,000    1,042,540 0  

9 อุดหนุนโรงเรียนวัดสระ
บัว ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

2,160,000    1,815,5 00 0  

10 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

4,675,400    3,931,100 0  

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการปองกันควบคุม
โรคไขเลือดออก 

150,000    100,800 49,200  

2 โครงการเฝาระวังปองกัน
และควบคมุโรคตาม
ฤดูกาลหรือโรคอุบัติใหม 

90,000    59,170 30,830  

3 โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาฯกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราช
นาร ี

200,000    158,784 41,216  

4 โครงการใหบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

200,000    192,640 7,360  

5 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนคลอง 12 พัฒนา
ตามโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จ
พระเจานองนางเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ  
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาร ี

5,300    0 5,300  
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6 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนคลอง 12 พัฒนา
ตามโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน ตรวจวัด
สายตา 

7,800    0 7,800  

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการ

เบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

2.3 แผนงานสาธารณสุข(ตอ)  

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนคลอง 12 พัฒนา
ตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

6,900    0 6,900  

8 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนคลองตัน ตาม
โครงการสงเสริมโภชนา
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

7,100    0 7,100  
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9 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนคลองตัน ตาม
โครงการสุขภาพเคลื่อนท่ี
สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ  
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาร ี

6,050    0 6,050  

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนคลองตัน 
ตามโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน  
ตรวจวัดสายตา 

6,850    0 6,850  

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเคหะชุมชนรังสิต
คลอง 10/1 ตาม
โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

7,200    0 7,200  

12 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเคหะชุมชนรังสิต
คลอง 10/1 ตาม
โครงการสุขภาพเคลื่อนท่ี
สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ี

6,050    0 6,050  

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการ

เบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

2.3 แผนงานสาธารณสุข(ตอ) 

13 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเคหะชุมชนรังสิต 
คลอง 10/1 ตาม
โครงการพัฒนาระบบ

6,750    0 6,750  
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สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณี พีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี

14 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนซอยเจริญสุข   
ตามโครงการสุขภาพ
เคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราช
นาร ี

6,050    0 6,050  

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนซอยเจริญสุข    
ตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน  
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

7,250    0 7,250  

16 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนซอยเจริญสุขตาม
โครงการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณี พีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี

6,700    0 6,700  

17 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนนฤมลวิลลา 3  
ตามโครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 
To Be Number One 
(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 

6,700    0 6,700  
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ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวด ี

18 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนนฤมลวิลลา 3   
ตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน  
ตรวจวัดสายตา 

6,800    0 6,800  

19 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนนฤมลวิลลา 3  
ตามโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณี พีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี

6,500    0 6,500  

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการ

เบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

2.3 แผนงานสาธารณสุข(ตอ) 

20 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเอ้ืออาทร คลอง 
10/1  ตามโครงการ
รณรงคและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ To Be 
Number One (ศูนย
เพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวด ี

6,700    0 6,700  

21 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเอ้ืออาทร คลอง 

6,800    0 6,800  
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คลอง 10/1 ตาม
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน ตรวจวัดสายตา 

22 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเอ้ืออาทร คลอง 
คลอง 10/1 ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

6,500    0 6,500  

23 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเอ้ืออาทร คลอง 
คลอง 10/2 ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสริินธรมหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

6,600    0 6,600  

24 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนมัฆวานรังสรรค
ตามโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

6,450    0 6,450  
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25 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนมูฮัด ตามโครงการ
สุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จ
พระเจานองนางเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาร ี

6,050    0 6,050  

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการเบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

2.3 แผนงานสาธารณสุข(ตอ) 

26 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนมูฮัด ตามโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

6,750    0 6,750  

27 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนมูฮัด ตามโครงการ
อบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค 

7,200    0 7,200  

28 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนล็อคปฏิรูปท่ีดิน 
10 ไร ตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน 
ตรวจวัดสายตา 

7,100    0 7,100  

29 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนล็อคปฏิรูปท่ีดิน 

6,200    0 6,200  
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10 ไร ตามโครงการ
อบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค 

30 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนล็อคปฏิรูปท่ีดิน 
10 ไร ตามโครงการ
รณรงคและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ To Be 
Number One (ศูนย
เพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวด ี

6,700    0 6,700  

31 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนล็อคปฏิรูปท่ีดิน   
5 ไร ตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน 
ตรวจวัดสายตา 

7,100    0 7,100  

32 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนล็อคปฏิรูปท่ีดิน   
5 ไร ตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน  
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

6,700    0 6,700  

33 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนล็อคปฏิรูปท่ีดิน 
5 ไร ตามโครงการอบรม
หมอหมูบานในพระราช
ประสงค 

6,200    0 

 

6,200  

34 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนวัดพิชิต ตาม
โครงการสุขภาพเคลื่อนท่ี
สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ี

6,050    0   
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการ

เบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

 

35 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนวัดพิชิต ตาม
โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี
 

6,200    0 6,200  

36 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนวัดพิชิต  
ตามโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน ตรวจวัด
สายตา 

7,750    0 7,750  

37 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนศาลเจาพอดอน
ใหญ ตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน 
ตรวจวัดสายตา 

6,800    0 6,800  

38 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนศาลเจาพอดอน
ใหญ ตามโครงการอบรม
หมอหมูบานในพระราช
ประสงค 

6,700    0 6,700  

39 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนศาลเจาพอดอน
ใหญ ตามโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

6,500    0 6,500  
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เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสริินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

40 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมู 6 พัฒนา 
ตามโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน ตรวจวัด
สายตา 

6,850    0 6,850  

41 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมู 6 พัฒนาตาม
โครงการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

6,700    0 6,700  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการ

เบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

2.3 แผนงานสาธารณสุข(ตอ)  

42 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมู 6 พัฒนา  
ตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสริินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

6,450    0 6,450  

43 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานกรีน      
การเดนโฮม ชุมชน 3 
ตามโครงการสงเสริม   
โภชนาและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี
 

7,250    0 7,250  

44 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานกรีน      
การเดนโฮม ชุมชน 3 
ตามโครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด To 
Be Number One  

6,700    0 6,700  
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(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี  
 

45 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานกรีน      
การเดนโฮม ชุมชน 3 
ตามโครงการสุขภาพ
เคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราช
นาร ี

6,050    0 6,050  

46 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานเคียงคลอง 
2 ตามโครงการรณรงค
และแกไขปญหายาเสพ
ติด To Be Number 
One (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี  
 

6,700    0 6,700  

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการเบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

2.3 แผนงานสาธารณสุข(ตอ)  

47 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานเคียงคลอง 
2 ตามโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

6,600    0 6,600  
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เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสริินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

48 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานเคียงคลอง 
2 ตามโครงการอบรม
หมอหมูบานในพระราช
ประสงค 

6,700    0 6,700  

49 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานจิตภาวรรณ 
ตามโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน ตรวจวัด
สายตา 

7,800    0 7,800  

50 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานจิตภาวรรณ 
ตามโครงการสุขภาพ
เคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราช
นาร ี

6,050    0 6,050  

51 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานจิตภาวรรณ 
ตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสริินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

6,150    0 6,150  

52 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานซื่อตรง 
ตามโครงการสุขภาพ
เคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬา

5,400    0 5,400  
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ภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราช
นาร ี

53 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานซื่อตรงตาม
โครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To Be 
Number One (ศูนย
เพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  
 

6,800    0 6,800  

54 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานซื่อตรง 
ตามโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน ตรวจวัด
สายตา 

7,800    0 7,800  

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการ

เบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

2.3 แผนงานสาธารณสุข(ตอ)  

55 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานนริศรา 
ตามโครงการสงเสริม   
โภชนาและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

6,600    0 6,600  

56 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานนริศรา 
ตามโครงการรณรงคและ

6,700    0 6,700  
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แกไขปญหายาเสพติด To 
Be Number One (ศูนย
เพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  

57 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานนริศรา 
ตามโครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

6,700    0 6,700  

58 

 

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานปยทรัพย 
ตามโครงการสุขภาพ
เคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราช
นาร ี

5,400    0 5,400  

59 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานปยทรัพย 
ตามโครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด To 
Be Number One (ศูนย
เพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  
 

6,800    0 6,800  

60 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานปยทรัพย 
ตามโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน ตรวจวัด
สายตา 

7,800    0 7,800  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการ

เบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

2.3 แผนงานสาธารณสุข(ตอ) 

61 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานแพรมาพร 
ตามโครงการสงเสริม 
โภชนาและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณี พีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

7,350    0 7,350  

62 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานแพรมาพร 
ตามโครงการสุขภาพ
เคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราช
นาร ี

6,050    0 6,050  

63 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานแพรมาพร 
ตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน  
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

6,600    0 6,600  

64 

 

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานมัฆวาน
รังสรรค ตามโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม

6,700    0 6,700  
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สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี สิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริ
กิจการิณี พีรยพัฒน รัฐ
สีมาคณุากรปยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี

65 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานมัฆวาน
รังสรรค ตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธาน 
ตรวจวัดสายตา 

6,850    0 6,850  

66 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานวศิน    
ตามโครงการสงเสริม 
โภชนาและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณี พีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

7,200    0 7,200  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการ

เบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

2.3 แผนงานสาธารณสุข(ตอ) 

67 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานวศิน 
ตามโครงการสุขภาพ
เคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราช
นาร ี

6,050    0 6,050  

68 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหมูบานวศิน    
ตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสริินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

6,750    0 6,750  

69 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเอ้ืออาทร คลอง 9
ตามโครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด To 
Be Number One (ศูนย
เพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  
 

6,700    0 6,700  

70 

 

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเอ้ืออาทร คลอง 9
ตามโครงการสงเสริม โภช

6,700    0 6,700  
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นาและสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรี    สิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

71 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเอ้ืออาทร คลอง 9
ตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสริินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

6,600    0 6,600  

72 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเอ้ืออาทร คลอง 
10/2 ตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน  
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

6,700    0 6,700  

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการ

เบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

2.3 แผนงานสาธารณสุข(ตอ) 

7

3 

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเอ้ืออาทร คลอง 
10/2 ตามโครงการ
รณรงคและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ To Be 
Number One (ศูนย
เพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  

6,700    

 

0 6,700  

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 

1 โครงการสงเคราะหผู
ยากไร ผูดอยโอกาส และ
ผูประสบสาธารณภัย 
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ 

300,000    17,408 132,592  

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1 โครงการจดัตั้งชุมชนและ
สรรหาคณะกรรมการ
ชุมชน 

50,000    0 0  

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

140,000    0 0  

3 โครงการปนยิม้ สรางสุข 
ผูสูงอาย ุ

400,000    0 0  

4 โครงการเผยแพรความรู
ทางวิชาการ และ
ฝกอบรมอาชีพ (ระยะสั้น) 

50,000    0 0  

5 โครงการฝกอบรมให
ความรูคณะกรรมการ
ชุมชน 

100,000    0 0  
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6 โครงการเสรมิสรางทักษะ
และพัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชน เทศบาล
เมืองสน่ันรักษ 

100,000    

 

0 0  

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสิ่งแวดลอม 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) 
ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการเบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการคดัแยกขยะ
ในชุมชน 

20,000    0 20,000  

2 โครงการจางเหมา
เอกชนเก็บขนและ
กำจัดขยะมลูฝอย 

6,551,078    0 1,055,878  

3 โครงการสน่ันรักษ
เมืองนาอยู 

10,000    0 10,000  

4 โครงการจดัซื้อ
รถบรรทุกขยะ  
แบบอัดทาย 
ขนาด 6 ลอ 6 ตัน 
จำนวน 1 คัน 

2,300,000    2,300,000 0  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานวัฒนธรรมและประเพณี 

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

1 โครงการกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 

70,000    0 0  

2 โครงการจดังานวัน
เขาพรรษา 

30,000    0 28,800  

3 โครงการวันคร ู 30,000    0 0  

4 โครงการวันสงกรานต 200,000    0 0  

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานบริหารจัดการ 

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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1 โครงการจดักิจกรรม
วันเทศบาล 

60,000    0 0  

2 โครงการจดังานวันท่ี 
12 สิงหาคม  
“วันแมแหงชาติ” 

50,000    0 0  

3 โครงการจดังานวันท่ี 
13 ตลุาคม “วัน
คลายวันสวรรคต ของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกา 
ธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

50,000    

 

3,500 0  

4 โครงการจดังานวันท่ี 
23 ตลุาคม  
“วันปยมหาราช” 

20,000    20,000 0  

5 โครงการจดังานวันท่ี 
28 กรกฏาคม  
“วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร  
(รัชกาลท่ี 10)” 

150,000    129,680 20,320  

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานบริหารจัดการ 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการเบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ตอ)  

6 โครงการจดังานวันท่ี 
3 มิถุนายน วันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

150,000    

 

39,600 0  

7 โครงการจดังานวันท่ี 
5 ธันวาคม วันพอ
แหงชาติ 

50,000    2,600 20,244  
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8 โครงการเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานดีเดน 

50,000    

 

0 0  

9 โครงการดำเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล 
และนายกเทศมนตรี
เมืองสน่ันรักษ 

3,274,783    3,228,495.08 46,287.92  

10 โครงการทำดดีวย
หัวใจ จิตอาสาพัฒนา
ทองถ่ิน 

200,000    156,050 43,950  

11 โครงการเทศบาล 
รวมกับอำเภอและ
จังหวัดเคลื่อนท่ี
เสรมิสรางความ
จงรักภักดีตอสถาบัน 
บำบัดทุกข บำรุงสุข 
สรางรอยยิ้มใหกับ
ประชาชน 

70,000    0 0  

12 โครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพของ
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

500,000    0 0  

13 โครงการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาองคกร 

50,000    0 50,000  

14 โครงการสงเสริมกีฬา 
การออกกำลังกายและ
กิจกรรมนันทนาการ
ของเจาหนาท่ีเทศบาล 

10,000    0 10,000  

15 โครงการใหบริการ
ทะเบียน และบัตร
ประจำตัวประชาชน
ครบวงจร 

100,000    0 100,000  

16 โครงการกอสรางศูนย
อาหารเทศบาลเมือง 
สน่ันรักษ 

4,000,000    0 0  
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17 เงินอุดหนุนสำนักงาน
เหลากาชาดจังหวัด
ปทุมธานี 

50,000    0 50,000  

18 โครงการจดัทำ 
ทบทวน แกไข 
เพ่ิมเตมิและ 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

30,000    29,625 375  

19 โครงการจดัทำ
จดหมายขาวสูชุมชน 

70,000    46,000 24,000  

20 โครงการจดัทำเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป 

30,000    29,800 200  

21 โครงการจดัทำ
แผนการดำเนินงาน
ประจำปของเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ 

20,000    0 20,000  

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานบริหารจัดการ 

โครงการ 

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว (บาท) ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

ผลการเบิกจาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ตอ) 

22 โครงการจดัทำ
รายงานติดตามและ
ประเมินผแผนพัฒนา
ของเทศบาลเมืองสน่ัน
รักษ 

30,000    0 30,000  

23 โครงการประชาคม
ทองถ่ิน 

30,000    0 30,000  

24 โครงการปรับปรุง
จัดทำแผนท่ีภาษี 
(GIS) 

350,000    325,460 24,540  

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการจดัระเบียบ
หาบเรแผงลอย ในเขต
เทศบาลเมืองสน่ัน
รักษ 

250,000    233,080 16,920  

2 โครงการฝกอบรม
ทบทวนเพ่ิมทักษะ 

30,000    0 30,000  
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ความรูความเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของ
พนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

3 โครงการสัมพันธรวม
ใจรักบานเกิด  
“รอบบานปลอดภัย 
ประชาสุขใจ” 

15,000    0 15,000  

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 โครงการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมฯ 

843,543    0 843,543  
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   1.2.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

 

หัวขอประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(X) 

คา 

SD. 

รอยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 69.6 ปานกลาง 

ทานพอใจกับสภาพการกอสรางและการบำรุงระบบสาธารณปูโภค ภายในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ มากนอยเพียงใด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 3.46 0.83 69.2 ปานกลาง 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.46 0.96 69.2 ปานกลาง 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / 

กิจกรรม 

3.42 0.98 68.4 ปานกลาง 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชน

ทราบ 

3.32 1.07 66.4 ปานกลาง 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 3.26 1.07 65.2 ปานกลาง 

6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 3.62 0.91 72.4 มาก 

7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 
3.66 0.97 73.2 มาก 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 3.64 0.93 72.8 มาก 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 72.7 มาก 

1. ทานคิดวาเทศบาลดำเนินการดแูล ควบคุมและปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) เปนท่ีนา

พอใจมากนอยเพียงใด 

3.86 0.60 77.2 มาก 

2. ทานคิดวาเทศบาลมีการดำเนินการดูแล เยียวยา ชวยเหลือประชาชน

ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ      

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เปฯท่ีนาพอใจมากนอยเพียงใด 

3.48 0.67 69.6 ปานกลาง 

3. ทานคิดวาเทศบาลมีการดูแลและสงเสรมิความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนเปนท่ีนาพอใจมากนอยเพียงใด 

3.70 0.83 74 มาก 
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หัวขอประเมิน 

คาเฉลี่ย 

(X) 

คา 

SD. 

รอยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

4. ทานพึงพอใจกับการใหบริการดานสวัสดิการสงเคราะหของเทศบาล 

เชน การแจกเบ้ียยังชีพแกผูสูงอาย ุผูพิการ   มากนอยเพียงใด 

3.94 0.73 78.8 มาก 

5. ทานพอใจกับการบริการดานสขุภาพอนามัยแกประชาชนของ
เทศบาลเปนท่ีนาพอใจมากนอยเพียงใด 

3.70 0.90 74 มาก 

6. ทานคิดวาเทศบาลมีการสงเสรมิกิจกรรมดานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเปนท่ีนาพอใจมากนอยเพียงใด 

3.52 0.78 70.4 มาก 

7. ครูมคีวามรูความสามารถในการจัดการเรยีนการสอน และมุงมั่นอุทิศ
ตนในการพัฒนาผูเรียนมากนอยเพียงใด 

3.62 0.77 72.4 มาก 

8. ทานคิดวาเทศบาลดำเนินงานดแูลปองกันยาเสพติดไดเปนท่ีนาพอใจ
มากนอยเพียงใด 

3.26 0.93 65.2 ปานกลาง 

3. ยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอม 71.84 มาก 

1. ทานพอใจกับการบริหารจัดการดานการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสน่ันรักษ มากนอยเพียงใด 

- การรณรงคประชาสัมพันธ 3.56 0.90 71.2 มาก 

- การเก็บขนขยะ 3.62 0.94 72.4 มาก 

- การกำจัดขยะ 3.60 0.92 72 มาก 

- การคัดแยกขยะ 3.50 1 70 ปานกลาง 

2. ทานพอใจกับการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลมากนอยเพียงใด 3.68 0.79 73.6 มาก 
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หัวขอประเมิน 

คาเฉลี่ย 

(X) 

คา 

SD. 

รอยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

4. ยุทธศาสตรดานบริหารจัดการ 71.12 มาก 

1. ทานพึงพอใจบุคลากรท่ีมีหนาท่ีใหบริการประชาชนในหนวยงานของ

เทศบาลมากนอยเพียงใด 
3.56 0.80 71.2 มาก 

2. ทานพอใจกับการจัดสื่อ เอกสารประชาสัมพันธรูปแบบตางๆและการ

ใหบริการเสียงตามสายของเทศบาลมากนอยเพียงใด 
3.72 0.66 74.4 มาก 

3. ทานพึงพอใจในการท่ีเทศบาลสนับสนุนเปดโอกาสใหประชาชน

ตระหนักในหนาท่ี และการพัฒนาฝกอบรมใหมคีวามรูความเขาใจใน

ดานการเมืองการปกครองมากทนอยเพียงใด 

3.46 0.90 69.2 ปานกลาง 

4. ทานพึงพอใจกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของ

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ เชน การประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล 
3.54 0.90 70.8 มาก 

5. ทานพึงพอใจในการท่ีเทศบาลจัดใหมีโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี

เพ่ือใหบริการแกประชาชนในชุมชน มากนอยเพียงใด 
3.50 0.90 70 ปานกลาง 
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 ผลสำเร็จท่ีวัดได 

 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ไดดำเนินโครงการตางๆ งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕64 โดยมุงเนน      
ในการแกไขปญหาใหกับประชาชน สงผลใหประชาชนมีความเปนอยูที ่ดีขึ ้นซึ่งผลจากการดำเนินงานของ
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาไดผลดังนี้  
 1.  ดานการคมนาคมและสาธารณูปโภค 

1) ถนนท่ีใชในการสัญจรไปมามีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
2) ปญหาน้ำทวมขังไดรับการแกไข ทอและทางระบายน้ำไมอุดตัน สามารถระบายน้ำไดด ี
3) ประชาชนมีน้ำประปาท่ีสะอาด ไดมาตรฐาน 

 2.  ดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
1) มีการจัดสถานท่ีและกิจกรรมในการออกกำลังกายใหแกประชาชน 
2) มีการดูแลสุขภาพอนามัยใหกับประชาชน สามารถดูแลปองกันและควบคุมการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ไดเปนอยางดี 
3) มีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
4) ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสในชุมชน ไดรับการดูแล 
5)  มีการติดตั้งกลองวงจรปดตามจุดเสี่ยงตาง ๆ  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน  
 3.  ดานสิ่งแวดลอม 

1) ปญหาน้ำเนาเสียในชุมชนลดนอยลง 
2) คูคลองไมเกิดการตื้นเขิน ไดรับการดูแลรักษาความสะอาด 
3) มีจำนวนถังขยะท่ีเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
4) ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม 

 4.  ดานการบริหารจัดการ 
1) มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางพอเพียง 
2) พนักงานไดรับการอบรมเพ่ิมพูนทักษะความรูในการปฏิบัติงาน เพ่ือบริการประชาชน   

 3) มีการปรับปรุงสำนักงานเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนท่ีมารับบริการ 
 
 2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

  2.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต 

 1.ประชาชนขาดความเอาใจใสในการพัฒนาแบบกระบวนการมีสวนรวม และอาจเกิด     
ความเบื่อหนายในข้ันตอนกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีความยุงยากซับซอนมากข้ึน 

  ๒. ขอจำกัดทางดานงบประมาณที่มีอยูอยางจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบ     
สงผลใหการแกไขปญหาใหแกประชาชนอาจตองรอการจัดสรรงบประมาณตามปญหาความจำเปนเรงดวน 

 ๓. ขอจำกัดทางดานระเบียบ กฎหมาย ที่ไมเอื้ออำนวยตอการพัฒนาทองถิ่น สงผลใหปญหา 
ตางๆ ไมไดรับการแกไขไดอยางทันทวงที 
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 2.2 ขอสังเกต 

  ปญหาอุปสรรค 

 ๑. จำนวนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ ่น ถูกบรรจุไวจำนวนมาก ซึ่งภายใต 
ขอจำกัดทางดานงบประมาณของเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ จึงไมสามารถนำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติได 
ครอบคลุมทุกโครงการ 

 ๒. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
ทำใหการนำเสนอแผนงาน/โครงการ ที่ไดจากการประชาคมทองถิ่น หรือแผนชุมชนไมสามารถนำไปสูการ 
ปฏบิัติได เนื่องจากอยูนอกเหนืออำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีพึงกระทำ 

 ๓. กระบวนการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นในทางปฏิบัติ ยังคงอยูลักษณะตางคนตางทำ    
ขาดการบูรณาการแผนอยางเปนรูปธรรม 

 ๔. ขาดบุคลากรในตำแหนงที่ตองรับผิดชอบงานโดยตรง รวมถึงเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงาน 
บางสวนยังขาดความรูความชำนาญและทักษะการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่ท่ีรับผิดชอบ ทำใหการดำเนิน
โครงการตามแผนท่ีกำหนดไวยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

  2.3 ขอเสนอแนะ 

 ๑. บูรณาการและประสานความรวมมือการดำเนินงานกับทุกภาคสวนที่เกี ่ยวของ รวมถึง    
การเสนอโครงการที่เกินศักยภาพ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตางๆ อาทิ กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน องคการบริหารสวนจังหวัด หรือสวนราชการตางๆ 

 ๒. สงเสริมความรูทางดานวิชาการ และสรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชนในการ 
พัฒนาทองถิ ่น เพื ่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที ่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 ๓. บูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่นอยางจริงจัง โดยเฉพาะพื้นที่เขตรอยตอระหวางองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือปองกันการวางแผนงานท่ีซ้ำซอน หรือขาดความตอเนื่อง 

 ๔. จัดสรรบุคลากรใหสอดคลองกับปริมาณงาน และภารกิจของเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถ
นำแผนงาน/โครงการ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.4 ผลจากการพัฒนา 

 การพัฒนาทองถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษที่ผานมา ไดมุงเนนการพัฒนาตามแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ และการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตเปนสำคัญ ซึ่งในการดำเนินงาน   
ตามแผนงานโครงการนั้น เทศบาลเมืองสนั่นรักษไดดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของคณะผูบริหาร 
และตามความตองการของประชาชนในพื้นที่เปนสำคัญ โดยมุงมั่นในการสรางและพัฒนาพื้นท่ีของเทศบาล
เมืองสนั่นรักษใหเปนเมืองนาอยู มีการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนยกระดับการใหบริการประชาชน ควบคูไปกับการ
แกไขปญหา และสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทุกๆ ดาน เพื ่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนและบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว  
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  2.5 ผลสรุปภาพรวม 

 ๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาทองถิ่น มีจำนวนมาก ไมสามารถดำเนินการ     
ไดท้ังหมด 

 2. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ทำใหเทศบาลไมสามารถดำเนินการจัดโครงการ /กิจกรรมได บางโครงการไดถูกยกเลิกไป ทำใหไมสามารถ
ดำเนินการตามเปาหมายท่ีวางไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 3. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไมเพียงพอตอการพัฒนาและไมทัน
ความตองการของประชาชนไดทันทวงที จึงทำใหประชาชนรูสึกวาการพัฒนาหรือแกไขปญหาเปนไปอยาง
ลาชา  

 4. การประชาสัมพันธขาวสารยังไมท่ัวถึง 
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ภาพผนวก 
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คำสั่งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
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