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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย    

ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล                 
ประจ าป ี2559 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 
ประจ าปี 2559 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย ได้น านโยบายที่ได้เสนอต่อประชาชนชาวต าบลชะมาย และได้
แถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาเทศบาลต าบลชะมาย  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555  มีการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ภายใต้แนวคิด “ประชาร่วมท า  ผู้น าร่วมคิด  พันธกิจคืองานพัฒนา” และ
ยุทธศาสตร์ “ชะมายม่ันคง  อนาคตยั่งยืน”  ตามนโยบายหลัก  ดังนี้   

1. บริหารงานงบประมาณ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. บริหารจัดการ การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยความประหยัด โปร่งใส 

ตรวจสอบได้และมีการติดตามประเมินผลเชิงระบบ  
3. เน้นการบริการชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
4. จัดหาสถานที่ท่ีเป็นจุดศูนย์กลางเพ่ือก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลชะมาย  
5. จัดหาสถานที่เพ่ือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 
6. จัดให้มีสายด่วนนายกเทศมนตรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ในเขตเทศบาลต าบลชะมาย   
7. เน้นบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  งาน

ป้องกันโรค การรักษาความสะอาดของถนนทางเดินหรือที่สาธารณะ การก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล  การดับเพลิง การป้องกันน้ าท่วม และอ่ืน ๆ เป็นต้น  

8. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ  ส่งเสริมศิลปะจารีต
ประเพณี   

9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
 

จากนโยบายดังกล่าว  ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลต าบล  
ชะมาย โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย การจัดท างบประมาณอย่างเป็นธรรม การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  การประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้การมีส่วนร่วมร่วมจากบุคคลภายนอก  สถาบันการศึกษา 
และประชาชนมีส่วนร่วม และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามที่กฎหมายก าหนดทุกประการ ซึ่งทุก
นโยบายได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือร่วมใจจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การแปลงนโยบายไปสู่
การปฏบิัติเกิดผลสัมฤทธิ์ผลสูงสุด เกิดประโยชน์สุขแก่พ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลชะมายทุกคน   
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ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะผู้บริหารได้ด าเนินการและปฏิบัติตามนโยบาย  
ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตามท่ีได้แถลงตอ่
สภาเทศบาลต าบลชะมาย เ ม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕     ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ด าเนินการขบัเคล่ือนตามแนวนโยบายอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในส่วนของการให้บริการตอ่ประชาชนในพืน้ท่ี 
การกระจายงบประมาณอย่างทัว่ถึง และเป็นธรรม ให้น้ าหนักการพัฒนา ในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2  1 ๔ 
3  5 และ ๖ ตามล าดับ (ข้อมูลจากงบประมาณที่อนุมัติแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความ
สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเกือบทั้งหมด ยกเว้น ประเด็นนโยบาย ๔ และ ๕  
ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการซึ่งต้องอาศัยช่วงระยะเวลาในการด าเนินการ ให้เป็นไปตามท่ีต้องการ  อย่างไร 
ก็ตามในช่วงระยะเวลา  ๑ ปีที่ผ่านมา ได้ด าเนินการตามแนวนโยบายอย่างเต็มก าลังความสามารถ ภายใต้
เงื่อนไขต่างๆ เช่น ข้อจ ากัดด้านงบประมาณซึ่งมีรายได้จากเงินจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
ในระหว่างปีงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ จึงท าให้ต้องด าเนินโครงการที่ส าคัญๆและมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนก่อน   ตลอดจนสภาวการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ด้านการเมือง และ เศรษฐกิจ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญ
มาก ถือเป็นแนวทางการท างานที่ดีท่ีสุดในการพัฒนาต าบลชะมาย  คือ ได้ให้ความส าคัญในกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลทุกๆกิจกรรม ท าให้เกิดการให้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถสนองตอบความต้องการของพ้ืนที่ หรือชุมชน  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวนโยบาย“ประชาร่วมท า  ผู้น าร่วมคิด  พันธกิจคืองาน
พัฒนา” ที่ได้ก าหนดไว้ จึงท าให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์สูงสุด  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญ
เป็นล าดับแรก  โดยมี รายละเอียดการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559   ดังนี้  
 

1. รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น (ข้อมูลจริงปีงบประมาณ ๒๕๕๙)   
เทศบาลต าบลชะมายได้ตั้งประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 63,500,000.-  

รับจริง 69,880,523.59  (รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียด รายรับจริงตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2558-30กันยายน 2559  (เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 

ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ  
(บาท) 

รายรับจริง  
(บาท) 

๑ รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 11,615,000.- 10,078,688.18 
๒ รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 38,885,000.- 31,858,858.41 
๓ รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

13,000,000.- 12,429,662.- 

๔ รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงิน
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

- 15,513,315.- 

รวมยอดรายรับ 63,500,000.- 69,880,523.59 
ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2559   10,910,374.92 
ยอดเงินทุนส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2559  10,269,519.81 
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2. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามหมวดรายจ่าย (ข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  
(รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) 
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
รายจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

(บาท) 
รายจ่ายจริง  

(บาท) 
๑. รายจ่ายงบกลาง ๓,๗๘๖,๙๐๐.- 3,452,560.70 
๒. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง) ๒๕,๘๑๑,๗๐๐.- 24,173,203.- 
3. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
และหมวดสาธารณูปโภค) 

๑๕,๑๔๖,๙๐๐.- 12,306,814.46 

4. งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ๑๔,๐๗๔,๘๐๐ 9,540,540 
5. งบอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) ๔,๖๑๙,๗๐๐.- 4,408,404.- 
6. รายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน) ๖๐,๐๐๐.- - 

รวมรายจ่าย 6 หมวด ๖๓,๕๐๐,๐๐๐.- 53,971,522.16 
   

สรุปการด าเนินงานของเทศบาลต าบลชะมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลต าบล 
ชะมายได้จัดท างบประมาณแบบสมดุล  โดยมีการประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย เป็น
จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
 ประมาณการรายรับ จ านวน ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 

๑. รายได้จากการจัดเก็บเอง จ านวน 11,615,000.-บาท 
๒. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ จ านวน ๓๘,๘๘๕,๐๐๐ บาท 
๓. รายได้จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ประมาณการรายจ่าย จ านวน ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น ๒ 
ลักษณะ คือ รายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายตามแผนงาน) ประกอบด้วย 

๑. รายจ่ายงบกลาง (งบกลาง) จ านวน ๓,๗๘๖,๙๐๐ บาท  
๒. รายจ่ายตามแผนงาน ประกอบด้วย 

๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) จ านวน ๒๕,๘๑๑,๗๐๐ บาท 
๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณู ปโภค) จ านวน 

๑๕,๑๔๖,๙๐๐ บาท 
๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จ านวน ๑๔,๐๗๔,๘๐๐ บาท 
๔. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) จ านวน ๔,๖๑๙,๗๐๐ บาท 
๕. งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
  
สรุปผลการด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ตามหลักการจ าแนกงบประมาณ ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ รายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายตามแผนงาน 
โดยสังเขป คือ 
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 งบประมาณการรายจ่าย  ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น (งบประมาณที่อนุมัติ)  ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เทศบาลต าบลชะมายได้ด าเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ทั้งสิ้น(งบประมาณที่เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559) 53,971,522.16 บาท 
(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

เทศบาลต าบลชะมาย มีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแต่ไม่ได้มีการเบิกจ่าย จึงเป็น
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ  ทั้งสิ้น(งบประมาณท่ีไม่ได้ด าเนินการ) 9,528,477.84 บาท 

แยกตามรายละเอียด คือ  
๑. รายจ่ายงบกลาง  

 งบประมาณท่ีอนุมัติ    จ านวน   ๓,๗๘๖,๙๐๐.-บาท 
 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    จ านวน  3,452,560.70บาท 
 งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  334,339.30 บาท  

๒. รายจ่ายตามแผนงาน ประกอบด้วย 
๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)  

งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน   25,811,700.- บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน  24,173,203.-บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๑,638,497.- บาท  

๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน   ๑5,146,900.- บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน  12,306,814.46 บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  2,840,085.54 บาท 

๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จ านวน  
งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน   ๑4,074,800.- บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน  9,540,540.- บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๔,534,260.- บาท 

๔. งบเงินอุดหนุน 
งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน   ๔,619,700.- บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน  4,408,404. บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  211,296.- บาท 

๕. งบรายจ่ายอ่ืน 
งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน   60,000.- บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน         -       บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  60,000.-  บาท 
 

ทั้งนี ้  เทศบาลต าบลชะมาย ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 ทั้งสิ้น ๑5,513,315 บาท  มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งปีงบประมาณ ทั้งสิ้น ๑
5,513,315 บาท 

  สรุปว่า ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕9 เทศบาลต าบลชะมายมีการเบิกจ่าย
งบประมาณ ทั้งสิ้น (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  เป็นจ านวน 69,484,837.1๖ บาท 
  



๖ 
 

3. ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ซึ่งสะท้อนการ
ด าเนินงานของเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล   

 
ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งการด าเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2559 โดยมีการประเมินประสิทธิภาพฯ 
จ านวน ๔ ด้าน  ซึ่งเทศบาลต าบลชะมายได้รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๕9 สรุป
คะแนนได้ท้ัง ๔ ด้านรวมคะแนน (คะแนนเต็ม 815. คะแนน) ได้ 611 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.97  โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 

 
หัวข้อประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

คะแนน % 
การบริหารภารกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 
การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การปรับปรุงภารกิจของ อปท. 
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

๔๕ 
40 
๓๐ 

 
๑๕ 
๑๐ 
๒๐ 

 
๑๐ 

๒6 
๓5 
20 

 
๑๕ 
๑๐ 
20 

 
๑๐ 

๕9.90 
๘๗.50 
๖6.67 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
10๐ 

 
๑๐๐ 

รวม ๑70 136 80 
 

ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
คะแนน % 

การบริหารงานบุคคล 
การด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น 

 

1๒๕ 
๕๕ 

 

101 
46 

 
 

80.80 
83.๖4 

 

รวม ๑๘๐ ๑47 ๘1.67 
 



๗ 
 

ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
คะแนน % 

การจัดท างบประมาณและการพัสดุ 
๑.๑ ติดตามเรื่องการจัดท างบประมาณของ อปท. 
๑.๒ การติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบ มท. ว่าด้วย
การพัสดุ 
๒. การจัดเก็บรายได้ 
    ๒.๑ กรณีประเมิน อบจ. 
          (๑) การบริหารการจัดเก็บรายได้ 
          (๒) ผลการจัดเก็บรายได้ 
    ๒.๒ กรณีประเมินเทศบาล / อบต. 
          (๑) การบริหารการจัดเก็บรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
          (๒) การพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
          (๓) ผลการจัดเก็บรายได้ 
๓. การบริหารการเงินและบัญชี 
    ๓.๑ การบริหารรายจ่าย 
    ๓.๒ การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 
๔. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
๕. การตรวจสอบภายใน 

 
๕ 

15 
 
 
 
- 
- 
 

30 
15 

 
๓๕ 

 
25 
30 
๑๐ 
๕ 

 
5 

๑๓ 
 
 
 
- 
- 
 

24 
6 
 

๒4 
 

19 
๒8 
10 
๐ 

 
1๐๐ 

๘๖.๖6 
 
 
 
- 
- 
 

8๐.๐๐ 
40.00 

 
๖8.57 

 
76.๐๐ 
๙3.33 
100 

๐ 
รวม ๑7๐ ๑29 75.88       

   
  



๘ 
 

ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ 
 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
คะแนน % 

ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
ด้านระบบระบายน้ า 
ด้านน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ด้านการส่งเสริมกีฬา 
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ 
ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส 
ด้านงานสาธารณสุข 
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการศึกษา 
ด้านการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย          

 

๒5 
๒๐ 
๕ 

๑๐ 
๑๕ 
20 
๑๐ 
๑๕ 
๔๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๓๐ 
๑๕ 
๕ 

๒๐ 
๒5 
20 

 

 25 
20 
๕ 

๑๐ 
3 

11 
๔ 
7 

22 
๑ 
4 

๓๐ 
๑3 
0 

๑8 
๑6 
10 

100 
10๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

20.00 
55.00 
๔๐.00 
46.66 
55.0๐ 
๑๐.00 
40.0๐ 
๑๐๐ 

86.66 
๐ 

9๐.00 
64.00 
50.00 

รวม 295 199 ๖6.33 
 

  



๙ 
 

4. การน าแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อด าเนินการตามนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน 
โดยได้ค านึงถึงการบริหารจัดการงบประมาณ กระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยความ
ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการติดตามประเมินผลเชิงระบบ  

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  สมาชิกสภา
เทศบาล  ประชาคม หัวหน้าส่วนราชการ ได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต่าง ๆ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย ซึ่งมีการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแล้วนั้น ผลปรากฏดังนี้     

การน าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายสามปี (2559-2561) ไปด าเนินการจริง โดยมีโครงการที่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายสามปี (2559-2561) ทั้งสิ้น 516โครงการ จ านวนโครงการตาม
แผน 3 ปี เฉพาะ ปี 2559 รวมทั้งสิ้น 242 และน าไปจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการจัดท าแผน
ด าเนินงานตามแนวทางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 จ านวน123 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
50.83  โดยเทศบาลได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 แล้วเสร็จมีจ านวน
รวมทั้งสิ้น 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.11 

ตารางท่ี 5 แสดงสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2559 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ทีด่ าเนินการ 
จ านวนโครงการที่ไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี 2559 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผัง
เมืองรวม 

29 87.88 
4 12.12 33 

26.83 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 42 89.36 5 10.64 47 38.21 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

4 50.00 4 50.00 8 6.50 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการบริหาร 
และการจัดการองค์กร 

21 75.00 
7 25.00 28 

22.76 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

4 80.00 1 20.00 5 4.07 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการคลัง 2 100.00 0 0.00 2 1.63 
รวม 6 ยุทธศาสตร์ 101 82.11 22 17.89 123 100.00 

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ผลจากตารางสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2559 พบว่าเทศบาล
ต าบลชะมายมีแผนด าเนินงานประจ าปี 2559ทั้งสิ้น 123 โครงการ สามารถน าไปด าเนินการ จ านวน  
101  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.11 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน22  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
17.89  โดยแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวม จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 
33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.83ของโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งหมด โดยมีจ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน29โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.88จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 4 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.12 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 47โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 38.21ของโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งหมด โดยมีจ านวนโครงการที่ด าเนินการในยุทธศาสตร์
ที่ 2จ านวน 42โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.36จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
10.64 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน   จ านวนโครงการตามแผน
ด าเนินงานทั้งสิ้น 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.50ของโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งหมด โดยมีจ านวน
โครงการที่ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 3จ านวน   4โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ  4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 

 

          4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร จ านวนโครงการตามแผน
ด าเนินงานทั้งสิ้น 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.76ของโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งหมด โดยมีจ านวน
โครงการที่ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 21โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00จ านวนโครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 

         5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม จ านวนโครงการตาม
แผนด าเนินงานทั้งสิ้น 5โครงการคิดเป็นร้อยละ4.07ของโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งหมดโดยมีจ านวน
โครงการที่ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 5  จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 จ านวนโครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 

 

       6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการคลัง จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 2โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 1.63ของโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งหมดโดยมีจ านวนโครงการที่ด าเนินการในยุทธศาสตร์
ที่ 6  จ านวน2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 

 



๑๑ 
 

5. ผลการด าเนินงานภายใต้นโยบายของผู้บริหารประจ าปี 2559 
 เทศบาลต าบลชะมาย ได้ด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงการต่างๆ  
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจราจร และผังเมืองรวม 
         เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทาง

กายภาพ การปรับปรุงพ้ืนที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย
และการประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตต าบลชะมาย  
อย่างทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
โครงการที่ด าเนินการมีทั้งสิ้น 29 โครงการ ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างทางเดินคสล.หลังหมู่บ้านทวีสุข หมู่ที่ 2 72,900 
2 โครงการขยายเขตประปา ป.ศิลาชัย ซอย 1 หมู่ที่ 4 43,335 
3 โครงการขยายเขตประปา ป.ศิลาชัย ซอย 2 หมู่ที่ 4 29,000 
4 โครงการขยายเขตประปาสายต้นแค-วังหีบ 2 แยกซอย 9 หมู่ที่ 5-7 858,000 
5 โครงการขยายเขตประปาสายนายอ าเภอ หมู่ที่ 1-6 151,405 
6 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนางสายใจ สุวรรณน้อย หมู่ที่ 6 96,000 
7 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายมด-นางเนียมหมู่ที่ 4 29,000 
8 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายวารินทร์-นายรันหมู่ที่ 4 53,500 
9 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายสมนึก-นายสุรินทร์หมู่ที่ 4  199,555 

10 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายอาคมหมู่ที่ 3 90,000 
11 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านราษฎร์บูรณะซอย 5 หมู่ที่ 3 118,235 
12 โครงการขยายเขตประปาสายวังรวย ซอย 1 หมู่ที่ 4 102,720 
13 โครงการขยายเขตประปาสายวังรวย ซอย 2 หมู่ที่ 4 93,000 
14 โครงการขยายสะพานข้ามห้วยยิ้ว หมู่ที่ 3 438,000 
15 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางศรี  ทองทรัพย์ หมู่ที่ 4 232,000 
16 โครงการปรับปรุงถนนสายคอกวัว หมู่ที่ 7 1,777,000 
17 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านจ่าระ หมู่ที่ 4 193,000 
18 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางนอง  พรหมเพศ  หมู่ที่ 1 342,000 
19 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพุ่ม ครุฑคง-บ้านนายกระจ่าง หมู่ที่ 7 298,000 
20 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางรุ่น จริตงาม หมู่ที่ 4 154,500 
21 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเทียนชัย หมู่ที่ 4 66,000 
22 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายศิลป์ หมู่ที่ 4 211,000 
23 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านอาจารย์สุธา รัตนพันธ์ หมู่ที่ 3                    67,500 
24 โครงการปรับปรุงถนนสายมัสยิด หมู่ที่ 8 106,500 



๑๒ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการ 

25 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองแสง ซอย 1 หมู่ที่ 1 602,000 
26 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองอาม หมู่ที่ 2 939,000 
27 โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายทุ่งสง-สุราษฎร์ หมู่ที่ 2 177,000 
28 โครงการวางท่อระบายน้ าริมถนนสายบ้านคลองขี่เปล-บ้านคลองจัง หมู่ที่ 6 509,700 
29  โครงการปรับปรุงถนนสายนาค าทวด ซอย 5/1 หมู่ที่ 6 106,000 

 รวมงบประมาณ 8,155,850 
 

  



๑๓ 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 

สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคน
และสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน 
และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่
โ ร ง เ รี ยน ใน เขต เทศบาลต าบลชะมาย   เน้ นการบริ ก า รสาธ า รณะแก่ ชุ ม ชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง แล ะ 
เสมอภาค โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 42 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลชะมาย 

1,139,600 

2 โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย 4,577 
3 โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กเทศบาลต าบลชะมาย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
4 โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์(โรงเรียนวัดเขากลาย) 38,700 
5 โครงการเรียนรู้ภาษากับชาวต่างชาติ (โรงเรียนบ้านหนองหว้า) 100,000 
6 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนวัดวังหีบ) 30,000 
7 โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนวัดเขากลาย) 30,000 
8 โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนทางศาสนา 28,850 
9 โครงการจัดงานไหว้ครู ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

10 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านต าบลชะมายเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

11 โครงการวัฒนธรรมเมาลิดินนบี(ซล) 20,200 
12 โครงการกิจกรรมวันที่ 5 ธันวามหาราช 100,000 
13 โครงการกิจกรรมวันที่ 12 สิงหามหาราชินี ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
14 โครงการจัดงานท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนา รัฐพิธีหรืองานประจ าปี

ของท้องถิ่น 
4,300 

15 โครงการการจัดงานประเพณีชักพระ 100,000 
16 โครงการจัดงานประเพณีข้ึนปีใหม่ 6,500 
17 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 84,119 
18 โครงการจัดงานลอยกระทง 231,639 
19 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 124,492 
20 โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 5,000 
21 โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจ าปี 2559 15,000 
22 โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจ าปี 2559 7,000 
23 โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ า ประจ าปี 2559 20,000 
24 โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 

 
11,726 



๑๔ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

25 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา 112,512 
26 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชนต าบลชะมาย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
27 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
28 โครงการรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติด ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
29 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (สภาเด็ก) 32,010 
30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

และผู้ด้อยโอกาส 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

31 โครงการครอบครัวสุขสันต์สานฝันสู่ชุมชน ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
32 โครงการคลินิกหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
33 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8  

หมู่ละ 7,500 บาท 
58,704 

34 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 14,920 
35 โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 363,300 
36 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 281,000 
37 โครงการตรวจแนะน าผู้ประกอบการเชิงรุก ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
38 โครงการอบรมผู้ประกอบการ ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
39 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายในร่มและกลางแจ้ง 98,800 

 รวมงบประมาณ 3,062,949 
เงินอุดหนุน 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการ 

1. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาล 2,090,494.78 
2. สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล 4,064,000 
3. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจและการฝึกอาชีพ 97,500 
 รวมงบประมาณ 6,251,994.78 

 
  



๑๕ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย สนับสนุน

งบประมาณเพ่ือด าเนินกิจการด้านส่ง เสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาส  
ให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับประชาชน 19,600 
2 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรช่างมุงหลังคา 20,000 
3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 29,626 
4 โครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนเศรษฐกิจ) ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
 รวมงบประมาณ 69,226 

 



๑๖ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและประสิทธิภาพในการท างาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้ งด้านความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้มีจิตส านึกที่ดี สามารถให้บริการอ านวยความสะดวก สนองความต้องการ
ของประชาชนได้ โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 21 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติราชการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและการ 
มีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณของเทศบาล 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมืองเทศบาลต าบลชะมายเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย 

97,344 

3 โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย 

121,629 

4 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลชะมาย ประจ าปี 2559 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 

18,900 

6 โครงการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาพัฒนา ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
7 โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,444 
8 โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน 59,274 

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลต าบลชะมาย 1,728,000 
11 โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท.ระดับอ าเภอ 

อ าเภอทุ่งสง ประจ าปี 2559 
20,000 

12 โครงการด าเนินรายการวิทยุชุมชน 18,000 
13 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว๊บไซต์ 7,000 
14 โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจ าชุมชน/หมู่บ้านต าบลชะมาย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
15 โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงานของหน่วยงานต่างๆภายในเทศบาล  

 1. ส านักปลัดเทศบาล  
   - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (งานกิจการสภา) 16,000 
   - เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี (งานกิจการสภา) 17,000 
   - เครื่องส ารองไฟขนาด 800VA 3,100 
 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - เครื่องเลื่อยยนต์ 

 
37,500 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 



๑๗ 
 

ที่ด าเนินการ 
  - แผงกั้นจราจร จ านวน 10 แผง 20,000 
  - กระจกโค้งส่องทาง จ านวน 10 ชุด 65,000 
 3. งานการศึกษา  
 - โต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน 6 ที่นั่ง จ านวน 37 ชุด  146,150 
 4. งานพัฒนาชุมชน  
 - เก้าอ้ีนั่งผลิตจากพลาสติก จ านวน 100 ตัว 24,500 
   - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์หน้าขาว จ านวน 12 ตัว   24,960 
  5. กองคลัง  
  - โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน ระดับ 1-2 จ านวน 2 ชุด 3,700 
   - ครุภัณฑ์ส ารวจลูกล้อวัดระยะของช่าง แบบดิจิตอลจ านวน 1 ตัว 8,000 
 6. กองช่าง  
   - โต๊ะเหล็กและเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ชุด 16,760 
   - เครื่องตัดหญ้าจ านวน 2  เครื่อง 19,000 
  - เครื่องพ่นยาแบบใช้แบตเตอร์รี่ จ านวน 1 เครื่อง 2,700 
 7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   - โต๊ะและเก้าอ้ีท างานระดับ 3-6 จ านวน 1 ชุด 4,900 
   - รถจักรยานยนต์ชนิดพ่วงข้าง จ านวน 1 คัน 52,000 
 - เครื่องพ่นหมอกควันจ านวน 1 เครื่อง 56,000 
 -ถังขยะพลาสติก จ านวน 200 ใบ 249,000 
 8. กองวิชาการและแผนงาน  
   - โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน ระดับ 3-6 จ านวน 1 ชุด 4,900 

16  กิจกรรมที่ 1 วัสดุเครื่องดับเพลิง 17,240 
17 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
18 โครงการสร้างความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
19 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงงานของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 648,000 
20 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านเขากลาย) 222,000 
21 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านวังหีบ) 198,000 
 รวมงบประมาณ 3,940,001 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์  
การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น  
โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการ LA21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
2 โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
3 โครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
4 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกคัดแยกขยะจากต้นทาง ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
 รวมงบประมาณ ด าเนินการไม่ใช้งบฯ 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการ  มีทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 173,889 
2 โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาจัดเก็บรายได้ ประจ าปี 2559 7,056 
 รวมงบประมาณ 180,945 
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6. รางวัลแห่งความส าเร็จจากการด าเนินงานตามนโยบายภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
รางวัลแห่งความส าเร็จและความภาคภูมิใจของต าบลชะมาย 

จากผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  
ท าให้เทศบาลต าบลชะมาย สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ  เป็นไปตาม
นโยบายคณะผู้บริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย มีรางวัลและผลการด าเนินงานเชิง
ประจักษ์  ดังนี้    

1. รางวัลการบริหารจัดการที่ดีของอปท. (ประเภทท่ัวไป) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
   ได้รับเงินรางวัล 2,000,000 บาท ในการพัฒนาท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับและตอบ
ค าถามคณะกรรมการฯการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 
2559 และคณะกรรมการตรวจประเมินนวัตกรรมท้องถิ่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานี
ขนส่งอ าเภอทุ่งสง คณะกรรมการ ฯ ได้มีข้อแนะน า เสนอแนะในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่ง
เทศบาลได้ส่งเข้าร่วมประเมินการคัดเลือกรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ฯ  เป็นครั้งแรก   จากความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนส่งผลให้เทศบาลต าบลชะมายได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ป ร ะ เ ภ ท ทั่ ว ไ ป   ( ร า ง วั ล ช ม เ ช ย )  เ งิ น ร า ง วั ล  2 ,000,0 0 0  บ า ท  
โดยด าเนินการประเมิน 1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลชะมายในภาพรวม   
เช่น การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารเทศบาลต าบลชะมาย ,การด าเนินการของเทศบาลต าบลชะมายตามหลักธรร
มาภิบาล  

 

 

 

 

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
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ส่วนที่ 2  ในการประเมินรับรางวัลธรรมาภิบาล จากนวัตกรรม  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง 

                                          
                

•                                                              
                                                           
                                                           
                                                                     
                                                                  

“                                  ”

                                    
                                    

                          

 

 

 

 

 

 

ฐานคิดส าคัญว่าความร่วมมือเป็นวิธีการเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพบริหารจัดการทั้งด้าน
บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  และการจัดการอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาปรับปรุง หาแนวทาง
การด าเนินการต่าง ๆ เพิ่มศักยภาพในการท างานทั้งด้านเทคนิค ด้านกฎหมาย ด้านความรู้วิชาการ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



๒๑ 
 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของเทศบาล 

                                                 
                                      

                                     
                           

                                 
                   

ก 
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2. จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด
นครศรีธรรมราช  มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า เทศบาลต าบลชะมาย ได้ผ่านการประเมินคุณภาพและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Intergrity& Transparency Assessmnt : ITA)   

 
เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานสูงสุด ใน
ระดับอ าเภอประจ าปี พ.ศ.
2558   ให้ไว้ 
ณ วันที่ 28 กันยายน 2559  

  

 

 

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด
นครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Intergrity and Transparency Assessment (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

จากผลการวิจัยพบว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลชะ
มายในภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 81.72 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในล าดับที่ 9 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และล าดับที่1 ของอ าเภอทุ่งสง โดยดัชนีความ
ปลอด จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงที่สุด  ร้อยละ 94.91 รองลงมา ได้แก่ ดัชนีความพร้อม
รับผิด ได้คะแนนร้อยละ 88.59 ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนร้อยละ 88.12 ดัชนีคุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 68.86 และดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรได้คะแนนร้อยละ 59.94 
ตามล าดับ  

 

  



๒๔ 
 

3. โล่เกียรติคุณ ภาคีเครือข่ายดีเด่น ที่สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2559  

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย พร้อมด้วยกศน.ต าบลชะมาย และนาย
ปิยวัฒน์ จริตงาม เครือข่ายกศน.อ าเภอทุ่งสง เข้ารับโล่เกียรติคุณ ภาคีเครือข่ายดีเด่น ที่สนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2559 จากส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 
ณ  โ ร ง แ ร ม แ ก ร น ด์ เ ซ า เ ทิ ร์ น  อ า เ ภ อ ทุ่ ง ส ง  จั ง ห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
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4. เทศบาลต าบลชะมาย ได้รับมอบเกียรติบัตร การรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation :EHA ) ประจ าปี 
2559 ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป ด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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