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1. รายนามผู้ช้ีแจง 
 

        เทศบาลเมืองแพรกษา 
1. นายอมิ             แพหมอ นายกเทศมนตรีเมอืงแพรกษา 
2. นายประวทิย์      แสงเปล่ง ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษา 
3. นางกชกมล        สุกดิษฐ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเมอืงแพรกษา 
4 นางสาวจิรนันท์   มีกลิน่หอม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
5 นางกุสุมา          ตรรีัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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2. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองแพรกษา (ขอ้มูลพื้นฐาน) 
 

1)  ด้านกายภาพ 
       1.1   ท่ีตั้ง 
เทศบาลเมืองแพรกษาอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 545  หมู่ 6 ต าบล
แพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากที่ตั้งจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 6 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่
ประมาณ 12.586 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,866 ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่ 6 หมู่บ้าน  16,118 ครัวเรือน  มี
ประชากรในเขตพ้ืนที่ จ านวน 37,294 คน แยกเป็น ชาย 17,525 คน  หญิง 19,769 คน  (ข้อมูล ณ เดือน
มกราคม 2564) โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้ 
 
ทิศเหนือ ติดต่อ    เขตเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อ    เขตเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่และเทศบาลต าบลแพรกษา 
ทิศตะวันตก ติดต่อ    เขตเทศบาลเมืองปากน้ าสมุทรปราการ 
ทิศใต้  ติดต่อ    เขตเทศบาลต าบลบางปู 
         
1.2  สภาพภูมิประเทศ 

เป็นที่ราบต่ าน้ าท่วมถึงบางพื้นที่ช่วงฤดูฝนในปีที่ฝนตกชุก  แต่เดิมพ้ืนที่บริเวณน้ีท าการเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่เดิมทีประชากรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าว  แต่เนื่องจากผลผลิตไม่ดีจึงหันมาเลี้ยงปลาสลิดแทน  
โดยดัดแปลงนาข้าวมาท าเป็นบ่อเลี้ยงปลา  ปัจจุบันมีความเจริญมากยิ่งขึ้นเส้นทางคมนาคมเดินทางไป
มาได้สะดวกโดยมีถนนสายหลัก  คือ  ถนนพุทธรักษาไปเช่ือมต่อถนนสุขุมวิทการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมมีมากขึ้นและแพร่กระจายเข้ามาในพื้นที่ โดยไม่มีการควบคุมท าให้โรงงานอุตสาหกรรม
ปล่อยน้ าเสียลงสู่ล าคลอง  ประชาชนที่เลี้ยงปลาแต่ก่อนจึงเลี้ยงปลาไม่ได้เพราะผลผลิตตกต่ าบางรายก็
ขาดทุนจึงปล่อยพื้นที่รกร้าง หรือขายให้กับนายทุนเพื่อท าโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีจ านวนมากใน
ปัจจุบัน  พื้นที่ส่วนที่ท าการเกษตรจึงเหลืออยู่จ านวนน้อย  ต้นไม้ลดจ านวนลงมากกลายเป็นแหล่ง
ชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมปะปนกับบ้านเรือนและหมู่บ้านจัดสรร ส่งผลให้มีมลภาวะมีมากขึ้น  
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ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองแพรกษา 
 

 
 

1.3   แผนที่แสดงเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
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1.4  สภาพภูมิอากาศ  
   เทศบาลเมืองแพรกษา หนึ่งปี  มี 3 ฤดู  คือ ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่ม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม และ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม   อุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยทั้งปี  ประมาณ  22 - 30  องศาเซลเซียส  
 
2)  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  โครงการและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
       เทศบาลเมืองแพรกษามีสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง  จ านวน 18  คน  อยู่ในวาระ 4 ปี  โดยมี
ผู้บริหารที่ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  และรองนายกเทศมนตรี
จ านวน  2  คน เลขานุการนายกเทศมนตรีจ านวน   2   คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจ านวน  1  คน มาจากการ
แต่งตั้ง 
ส่วนราชการภายในประกอบด้วย ส านักงานปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กอง
การศึกษา และกองสวัสดิการสังคม  ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ดังนี้ 
 
  (1)  ส านักปลัดเทศบาล 
 

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลเมืองแพรกษา และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลเมืองแพรกษ โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน เทศบาลเมืองให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ได้แก่ งานธุรการ งานบุคคล  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งานกฎหมายและคดี  งานนโยบายและแผน  งานประชาสัมพันธ์  งานเทศกิจ  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย 
 
(2)  กองคลัง 
 

        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  
รวบรวมสถิติเงินได้  ประเภทต่าง ๆ  การรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  งานขออนุญาตเบิกตัดปี  และขอขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน  งานจัดท างบแสดงฐานะการเงิน  งบทรัพย์สิน  หนี้สิน  งบโครงการ  เงินสะสม  งานจัดท า
บัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได้ – รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้  การจัดหา
ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  งานจัดท า/ตรวจสอบบัญชี  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
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(3)  กองช่าง  
 

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง  การควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   
(4)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ที่ว่าด้วย
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  การชีวอนามัย  การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  การพัฒนา
พฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค  การควบคุมสิ่งแวดล้อม  การคุ้มครองผู้บริโภค  จัดบริการรักษาความสะอาด  การจัดการขยะ
มูลฝอย  และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  (5)  กองการศึกษา 
 

        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารวิชาการศึกษา  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  งานจัดการศึกษา 
งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานกีฬาและ
นันทนาการ  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
รวมทั้งประเพณีอันดีงาม  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งศิลปะ  
ประเพณี  ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การด าเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่น
กีฬา  ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
(๖)  กองสวัสดิการสังคม 
 

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเคราะห์  การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน  เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ทุพลภาพ  และผู้ด้อยโอกาส  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การ
จัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การให้ค าปรึกษา
แนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม  การส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้  ส ารวจจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  
สถิติ  เพ่ือน าไปใช้ประกอบการพิจารณา  ก าหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ 
และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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ตารางแสดงอัตราก าลังข้าราชการ   พนักงาน  เทศบาลเมืองแพรกษา 
 

จ านวนบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
1.จ านวนบุคลากร 
ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุข ฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

 
14 
4 
5 
4 
5 
6 

 
4 
- 
- 
1 
- 
- 

 
46 
25 
6 
49 
43 
7 

รวมทั้งหมด 38 5 176 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากร 

 
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแพรกษามีประชากรทั้งสิ้น 37,294 คน แยกเป็น ชาย 17,525 คน  หญิง 19,769 
คน    
 
 
 
         

ข้าราชการ 

พนักงานจ้าง 0
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10
15
20
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35
40
45
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ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
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3)  จ านวนประชากรแยกตามเพศ   
 

หมู่ที่  เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม 
1.  1,139 1,302 2,441 
2.  1,838 2,038 3,876 
4.  2,031 2,207 4,238 
5.  8,928 10,204 19,132 
6.  2,152 2,441 4,593 
7.  1,437 1,577 3,014 

รวม
ทั้งสิ้น 

 17,525 19,769 37,294 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมือง  จ านวนรวม  37,294 คน   
(แยกตามเพศ) 

 
ที่มา  :  ข้อมูล ณ  ณ เดือนมกราคม 2564  
ความหนาแน่นของประชากร  2,773 คน  / ตารางกิโลเมตร 
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4)  สภาพทางสังคม 
    4.1  ชุมชน  
                            1)  ชุมชน เทศบาลเมืองแพรกษา   ประกอบด้วย   6  หมู่บ้าน ได้แก่ 

-  หมู่ที่  1  (บ้านคลองนา) 
-  หมู่ที่  2  (บ้านคลองเล้าหมู)   

          -  หมู่ที่  4  (บ้านคลองหกส่วน)   
               -  หมู่ที่  5  (บ้านคลองขวาง)   
                               -  หมู่ที่  6  (บ้านคลองสมประสงค์)   
          -  หมู่ที่  7  (บ้านสุดใจ)  
 
  4.2  การศึกษา   
              ในเขตเทศบาลเมืองแพรกษา มีสถานศึกษาจ านวน 5  แห่งเปิดสอนในระดับก่อนวัยเรียน 
อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ดังนี้ 
1. โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์  (สพฐ.1) 
2. โรงเรียนภรวิชญ ์ (เอกชน) 
3. โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา  (เอกชน) 
4. โรงเรียนแพรกษาวิทยา 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกษา 
 
          4.3  กีฬาและนันทนาการ 
   ในเขตเทศบาลเมืองแพรกษา มีสถานที่ส าหรับด้านนันทนาการและกีฬา คือ สวนสาธารณะ 
เทศบาลแพรกษา  มีศูนย์ฟิตเนส  เป็นสถานที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ  ออกก าลังกาย  เล่นกีฬา  ของประชาชน
ในเทศบาลแพรกษา  และเขตใกล้เคียง ปัจจุบัน เทศบาลเมืองแพรกษา ก าลังจะด าเนินการสร้างสนามกีฬา
ประจ าเทศบาลเมืองเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ออกก าลังกาย และรวมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นที่  24 ไร่  
 
4.4  สาธารณสุข 
  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชุมชน จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
มังกรทอง และมีศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลแพรกษาอีกหนึ่งแห่ง 
        
 

5)  ระบบบริการพื้นฐาน 
   5.1  การคมนาคมขนส่ง และการจราจร 

  มีถนนสายหลักส าคัญท่ีสามารถติดต่อถนนในพ้ืนที่ได้  4  สาย  คือ 
  1.  ถนนสุขุมวิท  สภาพถนนใช้การได้ดีตลอดทั้งปี 
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2.  ถนนพุทธรักษา  ผ่านกลางเทศบาลเมืองแพรกษาเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทและถนน 
สายต าหรุ – บางพลี สภาพถนนใช้การได้ดีตลอดทั้งปี 

3.  ถนนต าหรุ – บางพลี เชื่อมระหว่างถนนเทพารักษ์และถนนสุขุมวิท  สภาพถนนมีสภาพดี 
ตลอดทั้งป ี

4.  ถนนเทพารักษ์  เริ่มจากส าโรงตัดถนนศรีนครินทร์ผ่านอ าเภอบางพลี   ไปสิ้นสุดที่อ าเภอ 
บางบ่อ  สภาพถนนใช้การได้ดีตลอดทั้งปี 
    มีถนนซอยในพ้ืนที่อีก  44  สาย  ดังนี้ 

1. ซอยทองนพคุณ 
    2. ซอยบดิพัฒน์  1 
    3. ซอยบดิพัฒน์  2 
    4. ซอยบ้านผู้ช่วยประจวบ 
    5. ซอยสุดใจ-คลองนา 
    6. ซอยสุดใจ-ทองนพคุณ  
    7. ซอยศูนย์เอนกประสงค์ 
    8. ซอยเทศบาลแพรกษา 1 (ข้างโรงงานพิพัฒน์กิจ) 

9. ซอยพุฒสี 
    10.ซอยหมู่บ้านฉัตรณรงค์ 
    11.ซอยเซาะแค 
    12.ซอยนาคดีอุทิศ     
    13.ซอยข้างบ้าน อบต.สนอง 
    14.ซอยหมู่บ้านแสงปัญญา  
    15.ซอยแพรกษา 8 
    16.ซอยแพรกษา 10  
    17.ซอยบ่อขยะ 
    18.ซอยหมู่บ้านสหกรณ์แสนสุข 
    19.ซอยวิทยุการบิน 
    20.ซอยนาคดี - มังกร     
    21.ซอยบุญอ่ า 
    22.ซอยขจรสุข 
    23.ซอยตาสี 
    24.ซอยหมู่บ้านเฟ่ืองฟ้า 15  
    25.ซอยแพหมอพัฒนา 1 
    26.ซอยแพหมอพัฒนา 2 
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    27.ซอยโชติช่วง 
    28.ซอยทองค า  
    29.ซอยอยู่คง-พุทธรักษา 
    30.ซอยประชาร่วมใจ 
    31.ซอยสหกรณ์สุขสันต์  
    32.ซอยศิวิลัย       
    33.ซอยขจรวิทย์  
    34.ซอย อบต.แพรกษาพัฒนา  
    35.ซอย อบต.แพรกษาพัฒนา แยก 1 
    36.ซอยโคกพร้าว 
    37.ซอยแพรกษา 13 (ไพรสันต์ด้านใน)       
    38.ซอยรักษ์พันธ์ดี  
    39.ซอยตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
    40.ซอยอยู่คง 
    41.ซอยชุมชนนิมิตใหม่  
    42.ซอยศรีสมวงศ์       
    43.ซอยสุดใจ 
    44.ซอยข้างโรงงาน SLACK  
สะพาน คสล. ในเขตพ้ืนที่ เทศบาลเมืองแพรกษา จ านวน 18 สะพาน ดังนี้  
 1. สะพานข้ามคลองเล้าหมู จ านวน 5 สะพาน ได้แก่  
  1.1 บริเวณซอยรักษ์พันธ์ดี หมู่ 6  
  1.2 บริเวณซอยมังกร-นาคดี หมู่ 6  
  1.3 บริเวณซอย อบต.แพรกษาพัฒนา หมู่ 2  
  1.4 บริเวณซอยแพรกษา 7 (พุฒสี) หมู่ 7  
  1.5 บริเวณซอยนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 6  
 2. สะพานข้ามคลองแพรกษา จ านวน 2 สะพาน ได้แก่  
  2.1 บริเวณซอยแพรกษา 3 (ทองนพคุณ) หมู่ 1  
  2.2 บริเวณซอยแพรกษา 5 (สุดใจ) หมู่ 7  
 3. สะพานข้ามคลองขวาง จ านวน 3 สะพาน ได้แก่  
  3.1 บริเวณซอยแพรกษา 5 (สุดใจ)   หมู่ 7  
  3.2 บริเวณซอยแพรกษา 7 (พุฒสี)   หมู่ 5   
  3.3 บริเวณซอยแพหมอพัฒนา 1      หมู่ 5 
 4. สะพานข้ามคลองหลอดยายวาย บริเวณซอยมังกร-นาคดี (ขจรสุข) หมู่ 5  
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 5. สะพานข้ามคลองบ่อทอง บริเวณซอยมังกร-นาคด ีหมู่ 5 
 6. สะพานข้ามคลองหมื่นราษฎร์ บริเวณซอยมังกร-นาคดี หมู่ 5   
 7. สะพานข้ามคลองเซาะตาอ่ิม หมู่ 2   
 8. สะพานข้ามคลองเซาะประดู่ บริเวณบ้านคุณศุภรัตน์ ศรีสมวงศ์ หมู่ 7   
           9. สะพานข้ามคลองนา บริเวณแบ่งแยกแนวเขต เทศบาลเมืองปากน้ า หมู่ 1  
 10. สะพานข้ามคลองหกส่วน บริเวณหมู่บ้านสวัสดี หมู่ 4   
 11. สะพานข้ามคลองนาเกลือ บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์แสนสุข หมู่ 4  
 
 สะพานไม้ (ส าหรับคนเดินข้าม+รถมอเตอร์ไซด์) ในเขตพ้ืนที่ เขตเทศบาลเมืองแพรกษา จ านวน 5 สะพาน ดังนี้  
1.  สะพานข้ามคลองหลอดนา หมู่ 5  
2.สะพานข้ามคลองบ่อทอง หมู่ 5   
3.สะพานข้ามคลองแพรกษา บริเวณศาลพ่อแก่ หมู่ 7   
4.สะพานข้ามคลองแพรกษา บริเวณแยกปากคลองนา หมู่ 1  
5. สะพานข้ามคลองหกส่วน บริเวณแบ่งแยกแนวเขต ทต.แพรกษา หมู่ 4 
 

         5.2  การประปา 
           จากการส ารวจพบว่าประชาชนในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองแพรกษาส่วนใหญ่ใช้น้ าจากการประปา
ส่วนภูมิภาคและมีการด าเนินการในรูปของการประปาหมู่บ้าน ส่วนน้ าบริโภคนั้นประชาชนส่วนใหญ่บริโภคน้ าดื่ม
ส าเร็จรูปที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด   
 

         5.3  การไฟฟ้า 
จากการส ารวจพบว่าประชาชนในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองแพรกษาส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง 
และมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนเต็มพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีไฟฟ้าสาธารณะตามท้องถนน ซอยต่าง ๆ อีกด้วย 
   5.4  การสื่อสาร  
ในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองแพรกษายังไม่มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข การใช้บริการไปรษณีย์โทรเลขสามารถไป
ใช้ได้ที่ ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขปากน้ าและที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขบางปู สถานีคมนาคมอ่ืน ๆ  มีสถานีวิทยุ
การบินบางปิ้ง  1  แห่ง   และโทรศัพท์พ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่  พร้อมระบบอินเตอร์เน็ตและระบบ WiFi 
ให้บริการประชาชน 
 

         5.5  ขยะ 
1)  ปริมาณขยะ   ประมาณ   44.50   ตัน/วัน 
2)  จ านวนรถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ  รวม  10  คัน   
-  ขนาดความจุ   10  ลบ.ม.   จ านวน  8  คัน    
-  ขนาดความจุ     6  ลบ.ม.   จ านวน  1  คัน    
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-  ขนาดความจุ     5  ลบ.ม.   จ านวน  1  คัน 
3)  การก าจัดใช้วิธีเช่าที่ดินส าหรับก าจัดขยะ 

       

6)  ด้านเศรษฐกิจ  
 

6.1  รายได้ประชากร การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม และการบริการ 
   ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลเมืองแพรกษาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสลิดและปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามขอบบ่อ
เลี้ยงปลาแต่เหลือจ านวนน้อยเนื่องจากในปัจจุบันไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากต้องประสบกับปัญหาน้ าเน่าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ในการประกอบอาชีพอย่างจริงจัง รวมทั้งยังหันไป
ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  ที่ก าลังขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ และประกอบ
อาชีพอ่ืน ๆ เช่น ค้าขาย  ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
 

6.2  การอุตสาหกรรม  
เนื่องจากมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้มีถนนหนทางติดต่อสะดวกสบายและ
รวดเร็วจึงมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางขนาดเล็กและอุตสาหกรรมครอบครัวเกิดขึ้นในพ้ืนที่จ านวนมาก   
                     

6.3   อาชีพ 
       1.  เกษตรกรรม   ประชาชนบางส่วนในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองแพรกษายังประกอบอาชีพ
เลี้ยงปลาสลิดและปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามขอบบ่อเลี้ยงปลา        

    2.  รับจ้าง  เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจ านวนมากประชาชนส่วนใหญ่จึงหันมา
ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีเป็นจ านวนมากรองจากอาชีพเลี้ยงปลาบางคนประกอบ
อาชีพลูกจ้างของโรงงานอุตสาหกรรมและเลี้ยงปลาควบคู่กันไป ส่วนประชาชนอีกส่วนหนึ่งต้องการอิสระก็จะ
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 

3. รับราชการ  เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืน ๆ  แล้วยังถือว่าอาชีพนี้ยังมีอยู่น้อยมากแต่ปัจจุบัน
มีแนวโน้มว่าประชาชนจะประกอบอาชีพนี้มากยิ่งขึ้นเพราะถือว่า  มีสวัสดิการและความมั่นคงสูงกว่าอาชีพอ่ืน ๆ 
ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพื่อที่จะได้ประกอบอาชีพรับราชการ  

4. ค้าขาย จากการที่มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก และยังมีห้องเช่าอยู่จ านวนมาก
เพ่ือให้บริการลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมจากต่างจังหวัด ท าให้มีประชาชนเข้ามาพักอาศัยในพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น 
ประชาชนที่ไม่สามารถออกไปท างานนอกบ้านได้  จึงนิยมเปิดร้านขายของช า เป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มจะ
เพ่ิมข้ึนอีกเรื่อย ๆ   ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านเล็ก ๆ ขายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวันเพ่ือเป็น
รายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง 

5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก ( SML ) เช่น ผลิตกระเป๋า เข็มขัดจากหนังจระเข้ 
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7)  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

7.1  ศาสนา  
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  1  แห่ง  คือ  วัดแพรกษาซึ่ง ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลแพรกษา  พุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองแพรกษา  จึงมาประกอบพิธีทางศาสนา  ณ  
วัดแห่งนี้  ส่วนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและองค์กรทางศาสนาอ่ืน ๆ ไม่มีอยู่ในพ้ืนที่ของ เทศบาลเมือง
แพรกษา 
 

7.2   ประเพณี / วัฒนธรรม  
   ประเพณีส าคัญในท้องถิ่น ได้แก่ งานประเพณีลอยกระทง ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย ประเพณีวันสงกรานต์ 
เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นมีการรดน้ าผู้สูงอายุงานวันลอยกระทง  มีการประกวดต่าง ๆ เช่น
การประกวดนางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการละเล่นพ้ืนบ้าน  
 
8)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

8.1  ลักษณะการใช้ที่ดิน  
   ตามการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกลักษณะ
การใช้ที่ดินในเทศบาลเมืองแพรกษาไว้เป็น 3 ประเภท  คือ 
1.  ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) 
2.  ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  (สีม่วง) 
3.  ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ าเงิน) 
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แผนภูมิแสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแพรกษา 
 

 
 
 
8.2  แหล่งน้ า 
ข้อมูลแหล่งน้ าการเกษตร 
แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน  จ านวน  22  คลอง ดังนี้ 
         1. คลองแพรกษา 
   2. คลองแขก  
   3. คลองนา 
   4. คลองล ามาบ  
   5. คลองเซาะประดู่  
   6. คลองเล้าหมู 
   7. คลองเซาะตาอ่ิม  
   8. คลองเซาะแค  
   9. คลองหกส่วน  
   10.คลองแพรกจอมทอง  
   11.คลองนาเกลือ  
   12.คลองป่าน้ าร้อน 
   13.คลองหมูชุบ  
   14.คลองหนองรี  
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   15.คลองขวาง  
   16.คลองหมื่นราษฎร์  
   17.คลองบ่อทอง  
   18.คลองหลอดนา 
   19.คลองหลอดยายวาย  
   20.คลองเซาะตาเรือง  
   21.คลองมอญ  
   22.คลองหม้อแตก  
 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  มีระบบประปาทั่วถึงทุกพ้ืนที่/หมู่บ้าน 

  
 
 
 

********************************* 
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3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลเมอืงเทศบาลเมืองแพรกษา  
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด/ประเด็นยุทธศาสตร ์

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
“เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษาทั่วถึง  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  คุณภาพชีวิตดี  ประชาชนเป็นสุข” 
 
พันธกิจ 
 1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  การกีฬานันทนาการ 
 3.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
 5.  การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 
เป้าประสงค์ 
 1.  จัดให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ให้มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ
เศรษฐกิจในอนาคต 
 2.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  ประชาชนได้รับการบริการทางสังคมที่ดีเสมอภาคและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ยกระดับคุณภาพการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ส่งเสริมการกีฬานันทนาการ 
 3.  จัดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การก าจัดขยะและสิ่งปฎิกูล 
 4.  พัฒนาด้านการจัดระเบียบ  ชุมชนสังคม  สร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
 5.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
   
ตัวช้ีวัด 
 

1.  กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.  กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 
ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน               
รางระบายน้ าท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอ
กระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคาร
ต่างๆ ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟ
กระพริบ ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมการ   กีฬานันทนาการ  

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วน
ราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน 
องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อ
ด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ 

พัฒนาส่งเสริม  สนับสนุน  การศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ   
การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่   
พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการบริการ สาธารณสุข
ของหมู่บ้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.
แพรกษา ฯลฯ  

สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการ
แข่งขันกีฬา  การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ในป่าชุมชนปา่ต้นน้ า ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้า
แฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯเปน็ต้น 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้าน
ให้มีความรู้ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉนัท์ เพื่อความมั่นคงของชาติเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหาร 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

 
ยุทธศาสตร์ 
 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ 
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
    2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    2.6 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม 
   4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหาร 
   5.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   5.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาได้ก าหนดการพัฒนาที่
ครอบคลุมภารกิจ  การด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนา จ านวน  5  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 1.  พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการการ
คมนาคมขนส่ง 
2.  บูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่าง 
3.  พัฒนาและบ ารุงระบบประปา 
4.  ปรับปรุงภูมิทัศน์และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ   
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ           
แนวทางการพัฒนา  1.  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
2. ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา  การออกก าลังกาย  และนันทนาการต่าง ๆ 
5.  ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 1.  สร้างจิตส านึก บ าบัดฟื้นฟู บ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2.  การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การจัดระเบียบชุมชน / สังคม   
แนวทางการพัฒนา 1.  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบชุมชน/ สังคม 
     2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     3.  การป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุขและยาเสพติด 
     4.  การพัฒนาระบบจราจร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา          1.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
                               2.  การปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
                               3.  การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
                              4.  ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 5.  ส่งเสริมการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
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  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
ในภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม  และด้านการเมืองและการบริหาร 
 
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

1.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. วิเคราะห์ SWOT  Analysis ด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ 
 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. อัตราก าลังคนท างานในองค์กรมีจ านวนมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับองค์กรที่มีรายได้เทียบเท่ากัน  
2. มีอัตราก าลังเสริมจากโรงเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรมโครงการต่างๆ 
3. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
หลากหลายในต าบล เช่น มีประชากรจ านวนมากใน
พ้ืนที่ 
4. มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในพ้ืนที่หลายกลุ่ม  
 

1. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีมากเกินงาน เช่น 
การอู้งาน 
2. เจ้าหน้าที่ใน อบต.ต้องเสียสละเวลาด าเนินการด้าน
ธุรการ การเงิน ฯลฯ ให้กับโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
3. ปัญหาด้านแรงงานต่างด้าว  และประชากรแฝงใน
เขตพ้ืนที ่อบต.แพรกษา 
4.  ปัญหาการให้บริการสาธารณะ  

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเพ่ิมเติม
อัตราก าลังในโรงเรียน เช่น ต าแหน่ง ภารโรง โดยไม่
ใช้งบประมาณของ อบต. 

1. กรมส่งเสริมจัดสรรเงินค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กไม่
ครบตามเงินเดือนที่แท้จริง ให้ อบต.จ่ายส่วนเพิ่ม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนบุคลากรมากท าให้ได้เปรียบองค์กรอ่ืนใน
การจัดท าโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

1. จะมีวิธีการลดจ านวนบุคลากรเพื่อประหยัด
งบประมาณอย่างไร 
2. การลดจ านวนบุคลากรลง  แต่เสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้มากข้ึนได้อย่างไร 
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2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 
 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญระบบ e-laas  
2.  ระบบการเงิน  ระบบบัญชี  ที่เป็นปัจจุบัน 

1. ปัญหาด้านระบบบัญชี 
การเงิน คดีความต่างๆใน
อดีตมีจ านวนมาก จนท า
ให้หน่วยตรวจสอบ เช่น 
สตง.มองว่าเป็นองค์กรที่มี
ความเสี่ยงด้านการเงิน 
2. วัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณแบบเอา
หมู่บ้านเป็นเกณฑ์ ไม่ได้
น าเอาปัญหาและความ
ต้องการเป็นเกณฑ์ 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ได้สนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 1. รัฐจัดสรรงบประมาณ

ให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย
เมื่อเทียบกับภารกิจ และ
ส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น 
งบอาหารกลางวัน เบี้ย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบ
สาธารณสุขมูลฐาน 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. การด าเนินงานด้านสังคม สวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหลายหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ ท าให้ประหยัดงบประมาณในด้านนี้ สามารถน างบประมาณไปเสริมในด้าน
อ่ืนๆทีย่ังเป็นจุดอ่อน 

1. จะมีวิธีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
การจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน
งบประมาณได้อย่างไร 
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3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 
 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่าง ๆ 
พร้อมในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
2.  มีศูนย์สารสนเทศและระบบอินเตอร์เน็ต 

1. สถานที่คับแคบไม่มีที่จอดรถพนักงานและผู้มา
ติดต่อราชการ 
2.  การเดินทางไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากไม่มีรถ
ประจ าทางผ่าน 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การประสานงานหน่วยงาน อปท. ข้างเคียงในการ
ปฏิบัติงาน 

1. การช ารุด เสียหาย  ของอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ล้าสมัย 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การมีครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่าง ๆ ใช้เอง ไม่
ต้องจ้างเหมาเอกชนด าเนินการ 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ท าการให้ทัดเทียมกับ อปท.
อ่ืนๆได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 

 
4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีอ านาจอิสระในการบริหารงาน  การวาง
แผนพัฒนา  ระบบองค์กรมีความเข้มแข็ง 

1. กฎระเบียบข้อจ ากัดอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ  
กิจการต่าง ๆ ของ อบต. 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวม
หนังสือสั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ
สารสนเทศต่างๆ  

1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม
ความต้องการของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลังเดียว 
รัฐให้การช่วยเหลือไม่ได้ เป็นต้น 
2. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของ
ส่วนกลางในด้านการบริหารการศึกษา เช่น เด็ก
ปฐมวัยที่ไร้สัญชาติจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม่ เป็นต้น 
3.ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่าง
เข้มข้น บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหา
ระเบียบกฎหมายที่ส่วนกลางก าหนดมามีปัญหาในทาง
ปฏิบัติ เช่น ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือไม่ 
ฯลฯ 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การคมนาคมขนส่งการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว 
ท าเลที่ตั้ง และการเปิดตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ 

1. จะท าให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้
ถ่องแท้เพ่ือการปรับใช้ในพ้ืนที่ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างไร 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1)การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
-  รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
-  แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
-  การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย  
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่
ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอ
ไว้ไมล่ดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ จะท า
ให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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4. ผลการด าเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 วุฒิสภา 
 
 

เนื่องจากพึ่งขอรับเงินอดุหนุนในปี พ.ศ. 2565 เป็นปีแรก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
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5. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

      เทศบาลเมืองแพรกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 

จ านวน 64,381,600 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 7,373,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.28 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส 64,381,600 บาท 

            และความเสมอภาคทางสังคมโดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 1 กิจกรรม ดังนี้ 
  

 
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
        ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ 

   

 
        กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 

       
18,138,700  บาท 

 
        กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 

 

       
32,742,900  บาท 

 
        กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริการจัดการ 

         
8,700,000  บาท 

 
        กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 

         
4,800,000  บาท 

    
รวมทั้งสิ้น 64,381,600 บาท 

       

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี2565 

(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 70  ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะ
สอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า 
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6. สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลเมืองแพรกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น  71,755,500 บาท 

จ าแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 71,755,500 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น  จ านวน 6,419,400 บาท  คิดเป็นร้อยละ  8.95    

โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   

 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

    

 
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา   

  

 
เทศบาลเมืองแพรกษา ได้ด านินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน การส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น การสนับสนุนอาหารกลางวัน 

และการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน  

 
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม 

  

 
ด าเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สนับสนุนเบี้ย 

ยังชีพคนพิการ และด าเนินโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน  

ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

 
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการจัดการ 

  

 
 ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 

  

 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

    

 
1. ด้านการศึกษา 

    

 
ด าเนินการอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

DLTV  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแพรกษา 
  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

   

 

การด าเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ แต่มีบางโครงการที่มีการด าเนินการ 

ล่าช้า เนื่องมีการจัดสรรเงินให้มาล่าช้า ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผนการด าเนินงาน 
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แนวทางการแก้ไข 
    

 

        เมือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรเงินงบประมาณให้กับทางเทศบาล
เมืองแพรกษา เพ่ือให้การด าเนินงานด าเนินงานด้านต่างๆของเมืองแพรกษา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางส านัก
งบประมาณได้ได้จัดสรรให้กับทางเทศบาล จึงขอให้จัดสรรงบประมาณให้โดยเร็วตรงตามแผนด าเนินงาน 
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7. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

หรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
แบบฟอร์มที ่1 
เป้าหมายการให้บริการเทศบาลเมืองแพรกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความ
เข็มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงานงานยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลผลิต/โครงการ การจัดบริการสาธารณะ 
วงเงินงบประมาณ    64,381,600   ล้านบาท  
สถานะของหน่วยงาน (หน่วยงานหลัก/หลักงานสนับสนุน)  เป็นหน่วยงานหลัก 
ตรงกับ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น/ประเด็นการพัฒนา พลังทางสังคม 
สถานะของหน่วยงาน (หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน) หน่วยงานหลัก  
เป้าหมาย (แผนแม่บท/แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ)  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมมากขึ้น 
ตัวชี้วัด (แผนแม่บท/แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ)   มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 10 ภายในปี 2565 
แผนแม่บทย่อย/ประเด็นการพัฒนาย่อย   การเสริมสร้างทุกทางสังคม 
เป้าหมาย (แผนแม่บทย่อย/ประเด็นการพัฒนาย่อย) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตัวชี้วัด (แผนย่อย/ประเด็นการพัฒนาย่อย) ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 
2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
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8. ระบุแผนงานท่ีอยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 
แบบฟอร์มที ่2 
เป้าหมายการให้บริการเทศบาลเมืองแพรกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความ
เข็มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงานงานยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลผลิต/โครงการ การจัดบริการสาธารณะ 
วงเงินงบประมาณ    64,381,600   ล้านบาท  
สถานะของหน่วยงาน (หน่วยงานหลัก/หลักงานสนับสนุน)  เป็นหน่วยงานหลัก 
ตรงกับ  
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้าน   สังคม 
กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)  ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้
สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
สถานะของหน่วยงาน (หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน) เป็นหน่วยงานหลัก  
เป้าหมาย (Big Rock) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลทางสังคมในพ้ืนที่ เพ่ือน ามาใช้จัดระบบสวัสดิการ
สังคม (Social Safety Net) ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 
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9. ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย แผนแมบ่ทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนา และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณ  
 
แบบฟอร์มที่ 3. ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนา และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1 )  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ หรือแผนแม่บทเฉพาะกิ จภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
(ประเด็น/ประเด็นการพัฒนา) ........................................................... แผนย่อย/ประเด็นการพัฒนาย่อย
......................................................... ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..................................... สาเหตท่ีุไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ  (ไม่ได้ขอรับงบประมาณหรือขอรับแต่ไม่ได้รับการจัดสรร) ....................................... 
(2) ................................................. 
(3) .................................................. 
- แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
(1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้าน...........................................  กิจกรรมส าคัญ 
ที่ควรเร่งรัด (Big Rock) .....................................................สาเหตุที่ไม่ได้รบัจัดสรรงบประมาณ (ไม่ได้ขอรับ
งบประมาณหรือขอรับแต่ไม่ได้รับการจัดสรร) ....................................... 
(2) ................................................. 
(3) .................................................. 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง : ให้กรอกข้อมูลทั้งหน่วยรับงบประมาณระดับกระทรวง ระดับกรมหรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

ไม่มี 
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10. ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาต ิ 
(พ.ศ. 2562 – 2564)  

แบบฟอร์มที ่4 
 (1) ด้านความมั่นคง ปี 2562 – 2564 งบประมาณที่ได้รับ...............-......................ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่
ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.................................................................................... 
(2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ปี 2562 – 2564 งบประมาณที่ได้รับ...........-..............
ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ................................................... 
(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ปี 2562 – 2564 งบประมาณ 
ที่ ไ ด้ รั บ . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . ล้ านบาท ผลสั มฤทธิ์ ที่ ไ ด้ รั บจากการใช้ จ่ ายงบประมาณ
......................................... 
(4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ปี 2562 – 2564 งบประมาณที่ได้รับ
172,419,755 ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assexxment : LPA ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
และผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
(5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 – 2564 งบประมาณที่
ได้รับ....................ล้านบาท ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดรั้บจากการใช้จ่ายงบประมาณ...................... 
(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562 – 2564 งบประมาณที่ได้รับ
.... ... .... .-.. .... .. . ... .... ..ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.... .... ... .... ... ... .  
 
โดยสรุป ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.2562-2564)   
หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 2562 2563 2564 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 
งบประมาณ 
47.8956 

งบประมาณ 
52.7686 

งบประมาณ 
71.7555 

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local 
Performance Assexxment : LPA ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 
94.23 

 
ร้อยละ 
92.80 

 
ร้อยละ 

- 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการใน
ระดับดีมาก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ร้อยละ 
92.14 

ร้อยละ 
93.64 

ร้อยละ 
- 
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11. ระบุงบค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน  
(ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทั้ง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่มี 
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12. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่  

(New Normal) ในสภาวะที่ส่วนราชการต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประจ าไม่ให้
เพิ่มสูงขึ้น 

 
    (1) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงสองปีท่ีผ่าน 
 - ไม่มีสามารถจัดการประชุม และจัดกิจกรรม/โครงการที่ต้องรวมมวลชนจ านวนมากได้ เช่น การจัด
ประชาคม การจัดโครงการต่าง ที่กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล และสังกัดงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่างๆ   
 
(2) แนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ ในสภาวะที่ส่วนราชการต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประจ า
ไม่ให้เพ่ิมสูงขึ้น 
 -พนักงานปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ และปฏิบัติงานที่ส านักงานตามปกติ เนื่องจากมีภารกิจที่ต้อง
ให้บริการประชาชน และภารกิจงานที่ต้องลงพ้ืนที่ดูแลชุมชน จึงไม่สามารถปฏิบัติงานแบบ Work From Home 
(WFH) หรือเหลื่อมเวลาระยะเวลาในการท างานได้ 
 - จัดเตรียมเครื่องตรวจวัคอุณหภูมิร่างกาย หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ล้างมือ เช่น สบู่       
เจลแอลกฮอล์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา 
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13. ระบุปัญหาข้อขัดขอ้งจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564  
และเป็นไปตามข้อมลูทีส่มาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในวาระที่ 1 หรือไมเ่พียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่ม ี


