รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖

“มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา
ปลอดยาเสพติด คุณธรรมนาชีวิต สู่สังคมพัฒนายั่งยืน”

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คานา
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28๗ วรรค 3 บัญญัติให้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การ
ใช้จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ” คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย จึงได้กาหนดกลไกในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจาปี เพื่อให้สามารถนาผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุง
วิธีการดาเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข
เวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ นาไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดาเนินงาน ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการจัดทาแผนการดาเนินงานในระยะต่อไป
4. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนการดาเนินงาน ทั้งในด้านการบริหารและการพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลชะมาย
ดังนั้น เพื่อการปฏิบั ติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) เทศบาลตาบลชะมาย จึงขอรายงานผลการ
ดาเนินงาน การจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กากับการบริหารจัดการเทศบาลตาบลชะมาย ต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย
ธันวาคม 2556
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ส่วนที่ 1 บทนา
๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
มีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับระบบการติดตามและประเมินผลใน
การวางแผน กระตุ้นให้ทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติให้ความสาคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกาหนด
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” และเป็นเครื่องมือที่ใช้กาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ ๓
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๗๘ (๓) กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเองได้ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ด าเนิ น การตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของท้ อ งถิ่ น และระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง
พัฒ นาจั ง หวัด ที่มี ความพร้ อมให้ เ ป็ น องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึ งถึง เจตนารมณ์ ของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น
หมวดที่ ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
“รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา
บริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่”
“ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทาบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น และย่ อมมี อิส ระในการก าหนด นโยบาย การบริห าร การจัด บริก าร
สาธารณะ การบริห ารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้อง
คานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย”
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้ รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงาน
ได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอานาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การ
เพื่อการจัดทาบริการสาธารณะตามอานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชน
อย่างทั่วถึง”
“ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย”
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทา งบประมาณ
การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดว่า แผนพัฒนา หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน
แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่

จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
แผนการดาเนินงาน หมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสั ยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่กาหนดไว้
จึงกล่าวได้ว่า การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อองค์การบรรลุผลที่ปรารถนา
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผล
การดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ระบบติดตาม จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรั บปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง
ระบบประเมินผล ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร
เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
๑.๒ ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามถือเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินการอยู่โดยที่
การติ ด ตาม (Monitoring) หมายถึ ง กิ จ กรรมภายในโครงการซึ่ ง ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
(Feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิท ธิภาพของวิธีการดาเนินงาน
หากไม่มีร ะบบติดตามของโครงการแล้ว ยอมส่งผลให้ เกิดความล่ าช้าในการดาเนินงานให้ลุ ล่ว ง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็ น เกิด ปั ญ หาในการควบคุม คุณ ภาพของการด าเนินงานเสี ยเวลาในการตรวจสอบความขั ดแย้ง ในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
(Cost-Effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ, การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา, การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
โดยส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิค
เชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ เสียค่าใช้จ่ายสูง และ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ใน
แต่ละโครงการ จะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการอาจใช้พนักงานเพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส
หรือบางโครงการอาจใช้พนักงานจานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธี
ติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด
การประเมินผล เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมิน จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่ งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตาม
แผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่

อีกทั้งการติดตามและประเมิน ผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้ องกับการใช้ทรัพยากร
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ที่สามารถ
นาไปใช้ในการปรับปรุงและการตัด สินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย
เชื่อถือได้
๑.๓ ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวาวระบบติดตาม จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน
เพื่อให้งานดาเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังมีระบบประเมินผลมาประเมินว่า เมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของ
ผลผลิ ต (Output) และผลลั พธ์ (Outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่
ก าหนดไว้ ล่ ว งหน้ า เพี ย งใด อย่ า งใดก็ ดี ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลจะได้ รั บ ผลกระทบจากการจั ด ท า
แผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทาให้ระบบ
ติดตามและประเมินผลทาหน้าที่ของระบบไปได้ แต่หากแผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่นขาดความชัดเจน หรือมี
การปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ก็จะทาให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้
๑.๔ หลักการและเหตุผล
การนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255๖ – 255๘) สู่การกระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาสามปี
ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ได้ดาเนินการตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทาและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอบแนวทางคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบกับคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและ
แปลงแผนไปสู่ การปฏิบั ติขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
1) การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ มีการดาเนินการตามข้อกาหนดของระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
โดยผู้บริหารท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนาไปปฏิบัติ แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบและใช้แผนพัฒนาสามปีเป็น
กรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม และให้มีการจัดทาแผน
ดาเนินงานเพื่อให้มีการระบุช่วงระยะเวลาในการดาเนินการของแต่ละโครงการ กิจกรรมตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณดาเนินการ
2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้มีการกาหนดให้มีองค์กรที่ทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน กรรมการ
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน กรรมการ
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน กรรมการ
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคน
หนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) กาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของ ทุกปีทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจากอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้อานาจในการ
กาหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการประเมินผลแผนพัฒนา ได้กาหนดรูปแบบและวิธีการขั้นตอนการ
ประเมินไว้ ดังนี้
4.1 จะทาการประเมินผลเมื่อมีการดาเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยรวบรวมทั้งผลการดาเนินงาน
โครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น หลักฐาน/
แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผล ประโยชน์ /ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ บันทึกลงในระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-plan)
4.2 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหาร และเสนอสภา คณะกรรมการ
พัฒนารับทราบ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป
การติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
การประเมินผลจะดาเนินการ 3 วิธี คือ
วิธีการที่ ๑ จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้
ทราบผลการดาเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้างตามข้อเสนอแนะซึ่งจะดาเนินการ
กับทุกโครงการ
วิธีการที่ ๒ คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงาน ตามแบบที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกาหนดให้ แบ่งเป็น2 แบบ คือ
1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลละหาร
2) ประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้คะแนน
ตั้งแต่1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพื้นที่ สรุปเป็นข้อมูลนาเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูล
ตัดสินใจกาหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป
วิธีการที่ ๓ จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและกาหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่ามี
การใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไหร่ในการประชุมทุกครั้ง
การกาหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
การติดตามผลการดาเนินงาน จะดาเนินการประเมินผลแผนพัฒนาทุก ๖ เดือนของปีงบประมาณนั้น
จะมีการติดตามประเมินผล ๒ ครั้ง หรือขณะดาเนินการเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อ
ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลากาหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และติดตามโครงการ

หลังแล้วเสร็จ เพื่อสรุปผลสาเร็จของโครงการ ส่วนการประเมินผลการดาเนินการหลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้
ต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม เพื่อสรุปนาเสนอสภา คณะกรรมการพัฒนา และปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบ เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการที่ดีในที่สุด

ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และนโยบายการพัฒนา
ของนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
1 วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลชะมาย
มุ่งพัฒนาสู่ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา ปลอดยาเสพติด คุณธรรมนาชีวิตสู่
สังคมพัฒนายั่งยืน”

2 พันธกิจ
เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตาบลชะมายในระยะ 5 ปี มุ่งสู่ วิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดไว้ เห็นควรกาหนด
พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตาบลชะมาย ดังนี้
พัน ธกิจที่ 1 ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาระบบสาธารณูปโภคให้ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
พันธกิจที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาด้านการสาธารณะสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ
วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินในการ
วางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการจัดการ
พันธกิจที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของแหล่งงานต่าง ๆ และ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 6 แก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิต
พันธกิจที่ 7 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
พันธกิจที่ 8 ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมายในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์พัฒนา
1. จัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ในชุมชน เพื่ออานวยความสะดวกและให้ บริการ
การจราจรและผังเมืองรวม ประชาชนอย่างทั่วถึง
2. จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ มีความ
ปลอดภัย ในการสั ญจร ความเสมอภาคในการใช้
พื้นที่ถนนและพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน
3. จัดวางและจัดทาผังเมืองรวมเพื่อดารงรักษาเมือง
และ บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

สานักปลัด,กองช่าง
2. ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาคน 1. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม
และตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนตาม
และสังคม
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

สานักปลัด

2. สนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบ

สานักปลัด

3. อนุรักษ์ เผยแพร่ และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สานักปลัด

4. พัฒนาให้บริการด้านสวัสดิการสังคม ปรับปรุง
การจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
5. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว

สานักปลัด

6. พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข
7. คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากอาหาร
การกิน
8. พัฒ นาสถานที่ บริการด้านกีฬาและการจัดการ
กีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาทางสังคม และ
พัฒนาศักยภาพของคนในสังคม

สานักปลัด

9. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาลงสู่โรงเรียนและชุมชน

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

3. ยุท ธศาสตร์ การพัฒนา 1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และฝึกอาชีพ
เศรษฐกิ จ และแก้ ไ ขปั ญ หา 2. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความยากจน
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
4. พัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยวของเทศบาล
5. สร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู้ ของเมื อ ง เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และ
เยาวชนมีความรู้ และภาคภูมิใจในงานของตนเอง
และส่งเสริมการท่องเที่ยว

4. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการ 1. พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารโดยให้
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนพั ฒ นา
งบประมาณ การติดตามประเมินผลเพื่อให้ให้เกิด
องค์กร
ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการทางาน
2. พัฒนาระบบบริห ารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม และระบบจูงใจในการทางาน
3. ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการประสานงาน
ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ลดการท างานที่
ซ้าซ้อน และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้
มากขึ้น
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ ป ระชาชนและพนั กงานเทศบาล ได้รั บข้ อมู ล
ข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
5. เพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทางาน
6. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันฝ่ายพลเรือน
7. พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวกในการให้บริการ
8. น าระบบบริ ก ารจุ ด เดี ย วเบ็ ด เสร็ จ (ONE
STOP SERVICE) มาใช้ในหน่วยงาน
9. พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักใน
การให้บริการ SERVICE MIND

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

6 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น 1. จัดทาแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง นา
แผนที่ภาษีมาจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง
การเงินการคลัง
2. สร้างแรงจูงใจในการ เสียภาษี ประชาสัมพันธ์
และขอความร่วมมือจากผู้เสียภาษี
3. จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง มี ก ารแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง
กองคลัง

กองคลัง

๔ คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
คาแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
แถลงต่อ สภาเทศบาลตาบลชะมาย
วันที่ 27 มีนาคม 2555
กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือเลขที่ ลต.
(นศ) 0702/ว 948 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555 แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็น นายกเทศมนตรีตาบลชะ
มาย ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2555 รับรองข้าฯ นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
เป็นนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา
10 (13) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 และมาตรา
95 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ประกอบ ข้อ 92
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2549
กระผม จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลชะมาย เพื่อให้การบริหารราชการในอานาจหน้าที่
ของนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย ได้บรรลุถึงภารกิจตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ต่อ พี่ น้อง ประชาชน และเพื่อให้
เป็ น ไปตาม ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ ไ ขฉบั บ ที่ 13) พ.ศ.2552 ที่ ก าหนดให้
นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ภายใน 30 วัน นับแต่วั นที่ประกาศผลการเลือกตั้ง ก่อน
เข้ารับหน้าที่
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมายที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้
ส่งผลทาให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จาเป็นต้องสร้างปฏิกิริยาสนองตอบ
ต่อสภาวะโลกาภิวัตน์ และปัญหาการขาดประสิทธิผลของการบริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กระบวนทัศน์ รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่
(New public administration model) ที่เรียกว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็นรูปแบบ
แนวทางในการบริหารจัดการงาน ที่ได้มีการผสมผสานหลักการ กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน
ได้แก่ การนาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดทางรัฐศาสตร์
ร่วมสมัย และการดาเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน และแนวพระราชดาริขององค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง ซึ่งกระผมได้นามาเป็นหลักในการ
บริหารราชการ โดยมีหลักการ ดังนี้

1.แยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างบทบาทของข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจา โดยการ
แยกบทบาทจากกัน อย่ างชั ดเจนระหว่า งบทบาทของข้าราชการฝ่ ายการเมืองและข้า ราชการฝ่ ายประจ า
ข้าราชการฝ่ายการเมืองจะเป็นผู้กาหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์หลักทางการบริหารให้ข้ารา ชการฝ่าย
ประจาเป็นผู้นานโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2.การเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการเมืองในการทางานของ
ภาคราชการ ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า ง จั ด ให้ มี ก ลไกเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ปรั บ เปลี่ ย นขยายตั ว รู ป แบบของ
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ านาจระหว่ า งภาคราชการ องค์ ก รเอกชน และภาคประชาสั ง คม ให้ เ ป็ น รู ป แบบ
ความสัมพันธ์ในแนวนอน โดยมีการเปิดให้ระบบองค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามีบทบาทส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ แทนองค์การภาคราชการมากขึ้นและมีการถ่วงดุลอานาจ มีการตรวจสอบการ
ทางาน การใช้อานาจขององค์การภาคราชการ
3.การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการมุ่งเน้น กฎระเบียบมาเป็นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปัจจัย
ทางด้านการเมือง การบริหาร อันได้แก่ การพัฒ นาการของสังคม การเมืองที่นาไปสู่การแยกบทบาทที่
ชัดเจนระหว่างข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจา ตามกรอบแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) โดยให้ความสาคัญเรื่องการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ อันประกอบด้วยพัฒนาองค์การ การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ ตามแนวพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4.การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลให้เป็น
ระบบที่เปิดกว้าง มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนา ขีดสมรรถนะ (Competency) การบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management) การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน และการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีความ
ประพฤติที่เหมาะสมมีความเป็นกลางทางการเมืองในการคุ้มครองระบบคุณธรรม มีการเสริมพลังในการบริหาร
กาลังคน และการเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายกาลังคนให้แก่ส่วนราชการที่เป็นหน่วยปฏิบัติ
5.การพัฒ นาระบบงบประมาณ มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการงบประมาณ ซึ่งเป็น
ระบบงานที่ส าคัญอีกประการหนึ่ ง ในการบริห ารราชการจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ ยนให้ เป็นการจัดการ
งบประมาณมุ่งเน้ นผลงานเชิงยุ ทธศาสตร์เพื่อจะได้สามารถส่ งเสริมสนับสนุนให้ ห น่ว ยงาน ส่ ว นราชการ
สามารถตอบสนองปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยจะต้องมีการเสริมพลังให้แก่ส่วน
ราชการหน่วยปฏิบัติ มีการพัฒนากระบวนการจัดสรร ใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นทรัพยากรขององค์กรให้มี
ความโปร่ ง ใส่ แ ละการแสดงภาระรั บ ผิ ด ชอบด้ า นผลงานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมเน้ น ความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability) ของผู้บริหารต่อประชาชน กล่าวคือ ผู้บริหารจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนว่า
องค์กรได้ใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างไร โดยการแสดงถึงว่าได้มีผลงานอะไรบ้าง
ได้ให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้าง ผลงานหรือบริการเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต ต่อการทามาหา
กินของประชาชนอย่างไรและองค์กรจะต้องสามารถอธิบายต่อประชาชนได้ว่ากิจกรรมที่ทาลงไปนั้น เป็นการใช้
เงินภาษีประชาชนอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลและคุ้มค่า
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
บัดนี้ กระผมได้กาหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการภายใต้กรอบกฎหมายซึ่งเป็นแนวนโยบาย
ที่กระผมได้ให้ ไ ว้ต่อพี่น้ องประชาชนตาบลชะมาย โดยคานึง ถึงการมีส่ ว นร่ ว มของ พี่ น้ อง ประชาชน

ท้องถิ่นจะพัฒนาได้อย่างถูกทิศทางคนในชุมชนจะต้องมีส่ วนร่วมในการเสนอปัญหา สาเหตุของปัญหาและ
แนวทางแก้ไขพร้อมกับการ ตรวจสอบ ติดตาม ผลการดาเนินงานขององค์กร
ตามที่ พี่ น้ องประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย ได้ให้ ความไว้ว างใจเลือกกระผมให้ ดารง
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย เพื่อนานโยบายที่ได้เสนอต่อประชาชนชาวเทศบาลตาบลชะมาย สู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายของกระผมได้กาหนดขึ้นโดย ยึดมั่นในหลักการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และเป็นไปตามอานาจหน้าที่ที่ กาหนดไว้ในกฎหมาย กฎข้อบังคับ
ระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารราชการของเทศบาลต าบลชะมาย อั น ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น พ.ศ.2542 ประกอบกับกฎข้อบังคับ
ระเบียบปฏิบัติและหนังสือสั่งการ จากทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติภายใต้ แนวคิด “ประชาร่วมทา ผู้นาร่วมคิด พันธกิจคืองานพัฒนา” และยุทธศาสตร์ ”ชะมายมั่นคง
อนาคตยั่งยืน” ดังต่อไปนี้
นโยบายหลัก
1.บริหารงบประมาณ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
2.บริหารจัดการ การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยความประหยัด โปร่งใส่
ตรวจสอบได้และมีการติดตามประเมินผลเชิงระบบ
3.เน้นการบริการชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4.จัดหาสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อก่อสร้างตลาดเทศบาลตาบลชะมาย
5.จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
6.จัดให้มีสายด่วนนายกเทศมนตรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลชะมาย
7.เน้นบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนงานป้องกัน
โรค การรักษาความสะอาดของถนนทางเดินหรือที่สาธารณะ การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การ
ดับเพลิง การป้องกันน้าท่วม และอื่น ๆ เป็นต้น
8.ส่งเสริมการพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
9.ส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม
1.พัฒนา ปรับปรุง และขยายระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
เพื่อให้ได้รับความสะดวกและเพียงพอในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเพื่อรองรับการลงทุนทางด้าน
เศรษฐกิจ
2.จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการสัญจรความเสมอภาคในการใช้พื้นที่
ถนน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
1.พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ขั้นพื้นฐาน

2.ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งการสร้างสุขภาพในชุมชนโรงเรียน
3.ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคนและครอบครัวทุกกลุ่มวัย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสในสังคมทุกประเภท
5.ใช้แนวทางด้านกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนและสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/
ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็ง
เอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
6.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
1.แก้ไขปัญหาความยากจนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่ม
อาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
2.ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ
3.พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
1.พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนางบประมาณ
การติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทางาน (เช่น โครงการเทศบาลตาบล
ชะมายพบประชาชน, การจัดทาแผนพัฒนาตาบล เป็นต้น)
2.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและระบบจูงใจในการทางาน
3.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้มี
จิตสานึกที่ดี สามารถให้บริการอานวยความสะดวก สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
พื้นที่ได้อย่างเต็มที่
4.บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดพื้นที่เป็นเป้าหมายและประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดาเนินการ
5.การบริการต่าง ๆ และการบริการสาธารณะ เน้นความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ให้ประชาชน
เสียเวลาและลดค่าใช้จ่าย
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
1.พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตาบลชะมายให้มีความ
พร้อมในการทางานอยู่เสมอ ตลอดจนจัดให้มีแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง
2.ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
3.ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุมชน ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
4.โครงการแก้ไขปัญหาน้าท่วม เพื่อรองรับปัญหาน้าท่วมขังในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
5.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย
6.ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะให้น้อยลง

7.ดูแลรักษาและพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.ส่งเสริม พัฒนาด้านบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมายมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น
2.บูรณาการงานด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลชะมาย
3.ส่งเสริม พัฒนา ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
ด้านการบริหารงานบุคคล
1.การจัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากรทั้งอัตรากาลังข้าราชการส่วนท้องถิ่ นกรอบอัตรากาลังพนักงาน
จ้างโดยยึดหลักวางคนให้เหมาะสมกับงานหรือ (Put the right man on the right job)
2.การสื่อสารและนาวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรทั้งหมดในองค์กรทราบ เพื่อให้นาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
3.จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการกาหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้รางวัล ตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ
4.การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกาลังใจแก่พนักงานนอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น
เป็ นที่ประจั ก ษ์แล้ว จะสนับ สนุ น ช่ว ยเหลื อพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การพัฒ นาเพิ่มพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่
5.การให้อานาจในการตัดสินใจ กระจายอานาจให้การตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ ส่งเสริมให้
พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจาเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคคล
ที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ที่เคารพทุกท่าน
นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลชะมาย ไปแล้วนั้น ได้ตั้งอยู่บนพื้ นฐานเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนชาวเทศบาลตาบลชะมาย โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และคานึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมายกาหนด
ทุกประการ
ลาพังตัวกระผมหรือคณะผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถบันดาลให้นโยบายที่กระผม ได้แถลงไว้
ต่อสภาอันทรงเกียรติในวันนี้ประสบความสาเร็จลุล่วงได้อย่างแน่นอนหากไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายนิติ
บัญญัติ คือ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ ซึ่งท่านทั้งหลาย
ได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนแต่ละเขตเลือกตั้งให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อออกเทศบัญญัติและผลักดัน
งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒ นาท้องถิ่นของเรา กระผมเชื่อเหลื อเกินว่าการที่พี่น้องประชาชนเลื อกท่าน
ทั้งหลาย และเลือกกระผมเข้ามาทาหน้าที่ในฐานะตัวแทนในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องยืนยันได้ เป็นอย่างดีว่า เรา
มีนโยบายและเป้าหมายในการทางานที่ตรงกัน

สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของกระผม จะได้รับ
การสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน เป็นอย่างดีในการที่แปลงนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์
ผลสูงสุด นั่นคือ ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตาบลชะมายทุกคน
ขอบคุณครับ
ประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย

ส่วนที่ 3
แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี 2556
และแผนพัฒนาสามปี (2556 – 2558) เทศบาลตาบลชะมาย
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีการ
ดาเนินงาน
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่มีการ
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลชะมาย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
ปีที่ 1 พ.ศ. 2556
ปีที่ 2 พ.ศ. 2557
ปีที่ 3 พ.ศ. 2558
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
โครงการ
ประมาณ
โครงการ
ประมาณ

รวม
จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การจราจรและผังเมืองรวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

117

59,451,925

104

70,619,865

112

15,615,225 333

145,687,015

69

9,410,000

60

9,210,000

60

9,210,000

189

26,180,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
องค์กร
5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

15

7,095,000

14

3,495,000

14

3,495,000

43

14,085,000

35

19,063,000

26

5,893,000

26

5,513,000

87

30,469,000

25

18,310,000

15

6,990,000

12

4,190,000

31

26,990,000

7

520,000

7

520,000

7

520,000

21

1,560,000

รวม

268

113,849,925 226

96,727,865

231

38,543,225 704

244,971,015

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม
จานวน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
งบตามเทศบัญญัติ
งบที่ดาเนินการ
โครงการ
ทั้งหมด
1.สานักปลัด
145,000.00
101,500.00
2.00
2.กองคลัง
−
−
−
3.กองสาธารณสุข
−
−
−
4.กองช่าง
26,666,400.00
12,207,078.92
30.00
5.งบกลาง
−
−
−
6.เงินอุดหนุน
−
2,959,000.00
2.00
รวม
26,811,400.00
15,267,578.92
34.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
จานวน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
งบตามเทศบัญญัติ
งบที่ดาเนินการ
โครงการ
ทั้งหมด
1.สานักปลัด
8,804,200.00
5,775,164.79
41.00
2.กองคลัง
−
−
−
3.กองสาธารณสุข
720,000.00
657,180.00
3.00
4.กองช่าง
700,000.00
484,800.00
1.00
5.งบกลาง
−
−
−
6.เงินอุดหนุน
−
12,915,512.00
7.00
รวม
10,224,200.00
19,832,656.79
52.00
ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
จานวน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
งบตามเทศบัญญัติ
งบที่ดาเนินการ
โครงการ
ทั้งหมด
1.สานักปลัด
1,900,000.00
651,400.00
11.00
2.กองคลัง
−
−
−
3.กองสาธารณสุข
−
−
−
4.กองช่าง
−
−
−
5.งบกลาง
−
−
−
6.เงินอุดหนุน
−
−
−
รวม
1,900,000.00
651,400.00
11.00

จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ
1.00
−
−
20.00
−
2.00
23.00
จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ
26.00
−
1.00
−
7.00
34.00
จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ
4.00
−
−
−
−
−
4.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร
จานวน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
งบตามเทศบัญญัติ
งบที่ดาเนินการ
โครงการ
ทั้งหมด
1.สานักปลัด
6,778,600.00
2,259,875.00
28.00
2.กองคลัง
160,000.00
87,900.00
5.00
3.กองสาธารณสุข
420,100.00
374,070.00
5.00
4.กองช่าง
6,573,000.00
4,913,900.00
7.00
5.งบกลาง
2,128,500.00
1,879,357.60
5.00
6.เงินอุดหนุน
−
65,700.00
1.00

จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ
17.00
3.00
5.00
5.00
4.00
1.00

รวม
16,060,200.00
9,580,802.60
51.00
35.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
จานวน
จานวน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
งบตามเทศบัญญัติ
งบที่ดาเนินการ
โครงการ
โครงการ
ทั้งหมด
ที่ดาเนินการ
1.สานักปลัด
4,287,500.00
1,609,820.00
2.00
2.00
2.กองคลัง
−
−
−
−
3.กองสาธารณสุข
5,772,500.00
5,523,000.00
6.00
4.00
4.กองช่าง
50,000.00
13,780.00
1.00
1.00
5.งบกลาง
−
−
−
−
6.เงินอุดหนุน
−
−
−
−
รวม
10,110,000.00
7,146,600.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
1.สานักปลัด
2.กองคลัง
3.กองสาธารณสุข
4.กองช่าง
5.งบกลาง
6.เงินอุดหนุน
รวม

งบตามเทศบัญญัติ
−
150,000.00
−
−
−
−
150,000.00

งบที่ดาเนินการ
−
43,560.00
−
−
−
−
43,560.00

9.00

7.00

จานวน
โครงการ
ทั้งหมด
−
1.00
−
−
−
−
1.00

จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ
−
1.00
−
−
−
−
1.00

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตาม 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จานวนโครงการตาม
งบตามเทศ
จานวนโครงการที่
เทศบัญญัติ
บัญญัติ
ดาเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผัง
34
26,811,400.00
23
เมือง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
52
10,224,200.00
34
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
11
1,900,000.00
4
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์การ
51
16,060,200.00
35
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและ
9
10,110,000.00
7
แก้ไขปัญหาน้าท่วม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง
1
150,000.00
1
รวม
158
65,255,800.00
104

งบประมาณที่ใช้ใน
การดาเนินการ
15,267,578.92
19,832,656.79
651,400.00
9,580,802.60
7,146,600.00
43,560.00
52,522,598.31

สรุป 1
1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 158 โครงการคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์
2 จานวนโครงการที่มีการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 104 โครงการ คิดเป็นร้อยละ65.082
สรุป 2
1 จานวนงบประมาณทีไ่ ด้มีการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 652555800 บาท คิดเป็นร้อย
เปอร์เซ็นต์
2 จานวนงบประมาณทีไ่ ด้มีการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 52522598.31
บาท คิดเป็นร้อยละ 80.49

สรุป 3
1 จานวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)ฌฉพาะที่บรรจุอยู่ในปี 2556 ทั้งสิ้น 268 โครงการ คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์
2 จานวนโครงการที่นาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 158 โครงการ คิดเป็น ร้อย
ละ 58.95

สรุป แยกตามหลักการจาแนกงบประมาณ
งบ

%งบอนุมัติ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

%การเบิกจ่าย

งบคงเหลือที่ไม่ได้
ดาเนินการ

งบบุคลากร

19.00

18,415,080.00

15,326,817.00

83.23

3,088,263.00

งบดาเนินการ

25.75

24,955,900.00

14,545,944.56

58.29

10,409,955.44

งบลงทุน

44.99

43,600,200.00

24,394,826.57

55.95

19,205,373.43

งบเงินอุดหนุน

4.94

4,788,600.00

3,399,005.92

70.98

1,389,594.08

งบรายจ่ายอื่น

0.21

200,000.00

-

-

200,000.00

งบกลาง

5.11

4,956,700.00

2,104,562.66

42.46

2,852,137.34

รวม

100.00

96,916,480.00

59,771,156.71

61.67

37,145,323.29

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น

16,027,512.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น

15,940,212.00

ส่งคืนจังหวัด(งบกลาง)

87,300.00

รวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ประจาปีงบประมาณ 2556 (59,771,156.71+15,940,212.00) =75,711,368.71
สรุป
1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 96,916,480 บาท คิดเป็ฯ ร้อยเปอร์เซ็นต์
2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 75,711,368.71 คิดป็นร้อยละ 78.12 (คิดรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
3 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ทั้งสิ้น 59,771,156.71 คิดเป็นร้อยละ 61.67

หมายเหตุ

งบประมาณคงเหลือ
จากการดาเนินการ
ตาม งบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ

38.33

สรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตาบลชะมาย ประจาปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการจราจรและผังเมือง

๑โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพิศอุทิศ สวน
ไม้สัก หมู่ที่ ๔

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
กคอนกรีตสายวังหีบ หมู่ที่ ๕
๑ ค่าจ้างพนักงานจ้าง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

งบประมาณที่ได้รับการ
อุดหนุน
1,459,000.00

งบประมาณที่มีการเบิกจ่าย

หมายเหตุ

1,459,000.00

หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

1,500,000.00

1,500,000.00

601,800.00

601,800.00

หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
หมวดค่าจ้างชั่วคราว

๒ ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. (วัสดุการศึกษา)

220,000.00

220,000.00

หมวดค่าวัสดุ

๓ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

743,000.00

743,000.00

หมวดงบกลาง

๔ เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

11,940,212.00

11,085,900.00

หมวดงบกลาง

๕ ประกันสังคม

24,612.00

24,612.00

หมวดงบกลาง

๖ ศูนย์พัฒนาครอบครัว

34,200.00

34,200.00

หมวดค่าใช้สอย

๗ โครงการแก้ปัญหายาเสพติด

206,000.00

206,000.00

หมวดค่าใช้สอย

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการ
จัดการองค์การ

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ๓ ชุด

65,700.00

65,700.00

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์

รวม

๑๐ โครงการ

16,794,524.00

15,940,212.00

ติ

รายจ่ายงบกลาง
งบบุคลากร
งบที่อนุมัติ
สานัก
ปลัด
กองคลัง

งบดาเนินงาน

งบที่เบิกจ่าย

งบที่อนุมัติ

งบลงทุน

งบที่เบิกจ่าย

งบที่อนุมัติ

งบที่เบิกจ่าย

งบเงินอุดหนุน
งบที่อนุมัติ

งบกลาง

งบที่เบิกจ่าย

งบที่อนุมัติ

งบที่อนุมัติ

งบที่เบิกจ่าย

10,540,400.00 8,862,559.00

15,452,800.00 9,655,000.69

5,926,100.00

1,981,070.00

3,089,200.00 2,928,000.00 -

-

-

2,706,000.00

2,063,489.00

1,641,200.00

1,107,073.05

20,000.00

20,000.00

-

-

-

-

-

2,015,700.00

5,675,900.00

2,317,010.00

5,820,100.00

5,586,693.57

300,000.00

255,180.00

-

-

-

2,385,069.00

2,186,000.00

1,466,860.82

31,834,000.00 16,807,063.00 1,399,400.00 215,825.92

200,000.00 -

-

-

-

-

-

-

กองสาธา
ฯ
1,918,000.00
กองช่าง
3,250,680.00
งบกลาง
-

-

-

-

4,956,700.00 2,104,562.66

18,415,080.00 15,326,817.00 24,955,900.00 14,545,944.56 43,600,200.00 24,394,826.57 4,788,600.00 3,399,005.92 200,000.00 4,956,700.00 2,104,562.66

แผนภูมแิ สดง
งบประมาณทีอ่ นุมตั ิ
งบบุคลากร

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

แผนภูมแิ สดง
งบประมาณทีเ่ บิกจ่ าย
งบรายจ่ายอื่น

งบกลาง

งบบุคลากร

งบดาเนินการ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

0%

0%
5%
5%

งบลงทุน

6%

3%

19%
26%

45%

26%

41%

24%

งบกลาง

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดาเนินงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม
แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ
1

ถังน้า ขนาด 3,000 ลิตร

รายได้จัดเก็บเอง

130,000

101,500

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1

2

ถังน้า ขนาด 200 ลิตร

รายได้จัดเก็บเอง

15,000

-

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การจราจรและผังเมืองรวม

3

ตีเส้นจราจรถนนสายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ รายได้จัดเก็บเอง
ที่ 8

216,000

213,000

กองช่าง

4

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

รายได้จัดเก็บเอง

1,399,400

215,825.92

กองช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

30,000

-

กองช่าง

-ถนนสายหนองเหรียง-หนองหงส์หมู่ที่ 6
- ถนนสายสุรจิต หมู่ที่ 6
- ถนนสายซอยประดู-่ สนามกีฬาชนโค
หมู่ที่ 1
- ถนนสายเขากลาย-หนองแสงหมูท่ ี่ 3
5

จัดซื้อเครื่องตัดพื้นคอนกรีต พร้อม
เครื่องยนต์ และใบตัด จานวน 1 เครื่อง

ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากราคาเครือ่ งตัดพื้นคอนกรีต
สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
25

6

ก่อสร้างรางระบายน้าริมถนนสายรุ่ง
เมือง หมู่ที่ 1

รายได้จัดเก็บเอง

926,000

-

กองช่าง

7

ปรับปรุงถนนสายซอยประดิษฐ์เงิน หมู่
ที่ 1

รายได้จัดเก็บเอง

217,000

210,000

กองช่าง

8

ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายสมโชค
แก้วเกิด หมู่ที่ 1

รายได้จัดเก็บเอง

161,000

160,000

กองช่าง

9

ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนานอก หมู่ รายได้จัดเก็บเอง
ที่ 2

368,000

-

กองช่าง

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ที่ดาเนินการ

ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากขอสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสาหรับพัฒนา อปท.กรณี
เร่งด่วน แต่ไม่รับการจัดสรรงบประมาณ

ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึงไม่
สามารถดาเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ได้
จึงนา
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ใน งบประมาณปี 2557

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การจราจรและผังเมืองรวม

10 ก่อสร้างรางระบายน้าริมถนนสายกรุง
แสง หมู่ที่ 2

รายได้จัดเก็บเอง

1,937,000

-

กองช่าง

ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึง
ไม่สามารถดาเนินงานตามแผนทีต่ งั้ ไว้ได้ จึงนา
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณปี 2557

26

11 ปรับปรุงถนนสายเขากลาย-ห้วยขัน หมู่
ที่ 3

รายได้จัดเก็บเอง

2,772,000

-

กองช่าง

12 ขยายเขตประปาส่วนภูมภิ าคถนนสาย
ซอยเขากลาย 4 หมู่ที่ 3

รายได้จัดเก็บเอง

103,000

95,765

กองช่าง

13

ปรับปรุงถนนสายซอยประดู-่ ห้วยขัน
ซอย 3 หมู่ที่ 4

รายได้จัดเก็บเอง

845,000

845,000

กองช่าง

14

ขยายเขตประปาถนนสาย ป.ศิลาชัยคลองมะไฟ หมู่ที่ 4

รายได้จัดเก็บเอง

317,000

297,460

กองช่าง

15 ขยายเขตประปาถนนสายบ้านวังรวย-ท่า รายได้จัดเก็บเอง
ไฟใต้ หมู่ที่ 4

879,000

823,000

กองช่าง

16 ปรับปรุงถนนสายซอยวังหีบ 7 หมู่ที่ 5

423,000

-

กองช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึง
ไม่สามารถดาเนินงานตามแผนทีต่ งั้ ไว้ได้ จึงนา
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณปี 2557

ได้ดาเนินการแล้ว เนื่องจากได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสาหรับพัฒนา
อปท.
27

แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การจราจรและผังเมืองรวม

17 ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายพรม
ทองคาชุม (อั้นอุทิศ)

รายได้จัดเก็บเอง

345,000

-

กองช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

275,000.

255,000

กองช่าง

19 ปรับปรุงถนนสายต้นแค – วังหีบ 2
รายได้จัดเก็บเอง
หมู่ที่ 5 ปรับปรุงโดยลาดยางทับผิว
จราจรเดิม (0verlay) แบบ Asphaltic
Concrete

1,046,000

-

กองช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

84,000

84,000

กองช่าง

21 ปรับปรุงถนนสายซอยนาคาทวด 3 หมู่ รายได้จัดเก็บเอง
ที่ 6

648,000

-

กองช่าง

ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึง
ไม่สามารถดาเนินงานตามแผนทีต่ งั้ ไว้ได้ จึงนา
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ งบประมาณปี2557

22 ค่าก่อสร้างถนนรอบสานักงานเทศบาล

851,000

-

กองช่าง

ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึง

หมู่ที่ 5

18 ขยายเขตประปาสายสวนเกษตร (วังหีบ
ซอย 5) หมู่ที่ 5

20 ปรับปรุงถนนสายซอยอิ้ววังโส หมู่ที่ 6

รายได้จัดเก็บเอง

ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึง
ไม่สามารถดาเนินงานตามแผนทีต่ งั้ ไว้ได้ จึงนา
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณปี 2557

ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึง
ไม่สามารถดาเนินงานตามแผนทีต่ งั้ ไว้ได้ จึงนา
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณปี 2557

28

ตาบลชะมาย หมู่ที่ 6

ยุทธศาสตร์

ไม่สามารถดาเนินงานตามแผนทีต่ งั้ ไว้ได้ จึงนา
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณปี 2557

23 ปรับปรุงถนนสายเข้าสานักงานเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง
ตาบลชะมาย หมู่ที่ 6

2,964,000

2,964,000

กองช่าง

24 ขยายเขตประปาเข้าสานักงานเทศบาล
ตาบลชะมาย หมู่ที่ 6

รายได้จัดเก็บเอง

319,000

299,028

กองช่าง

แหล่งที่มา

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ที่ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ
รายได้จัดเก็บเอง

467,000

464,000

กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 26 ปรับปรุงถนนสายบ้านหมวดรัตน์ หมู่ที่ 7 รายได้จัดเก็บเอง
การจราจรและผังเมืองรวม
27 ปรับปรุงถนนซอยนายเหรก ทองย้อย รายได้จัดเก็บเอง
หมู่ที่ 7

278,000

275,500

กองช่าง

294,000

292,000

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1

25 ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนางสายใจ
สุวรรณน้อย หมู่ที่ 6

28 ปรับปรุงถนนสายบ้านเจริญ เจริญพงศ์
หมู่ที่ 7

รายได้จัดเก็บเอง

149,000

147,000

กองช่าง

29 วางท่อระบายน้าริมถนนสายทุ่งสง-นา
บอน (ช่วง จาก ทม. ทุ่งสง - หน้าซอย

รายได้จัดเก็บเอง

2,205,000

2,200,000

กองช่าง

29

รักเกียรติ์) หมู่ที่ 7
30 ปรับปรุงถนนสายซอยหมู่บา้ นสุมติ รา
หมู่ที่ 7

รายได้จัดเก็บเอง

2,441,000

-

กองช่าง

ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึง
ไม่สามารถดาเนินงานตามแผนทีต่ งั้ ไว้ได้ จึงนา
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณปี 2557

31 ปรับปรุงถนนสายซอยนาแฝด หมู่ที่ 8
ปรับปรุงโดยลาดยางทับผิวจราจรเดิม
(0verlay)

รายได้จัดเก็บเอง

1,435,000

-

กองช่าง

ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึง
ไม่สามารถดาเนินงานตามแผนทีต่ งั้ ไว้ได้ จึงนา
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณปี 2557

32 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยูหน้า รายได้จัดเก็บเอง
เขาตาเล่ง-เทศบาลเมืองทุ่งสง หมูท่ ี่ 8

2,272,000

2,265,000

กองช่าง

33 ก่อสร้างถนนลาดยางสายพิศอุทิศ สวน
ไม่สัก หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุน

-

1,459,000

กองช่าง

34 ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic
คอนกรีต สายวังหีบ หมู่ที่ 5

เงินอุดหนุน

-

1,500,000

กองช่าง

30

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ
1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

จัดงาน 5 ธันวามหาราช

รายได้จัดเก็บเอง

120,000

113,850

สานักปลัด

120,000

27,020

สานักปลัด

(วันพ่อ)แห่งชาติ
2

จัดงาน 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่)

รายได้จัดเก็บเอง

3

จัดงานประเพณีชักพระ

รายได้จัดเก็บเอง

120,000

100,000

สานักปลัด

4

จัดพิธีวันผู้สูงอายุและวันกตัญญู

รายได้จัดเก็บเอง

150,000

122,000

สานักปลัด

5

โครงการจัดงานวันเด็ก

รายได้จัดเก็บเอง

190,000

190,000

สานักปลัด

6

โครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้น

รายได้จัดเก็บเอง

30,000

15,200

สานักปลัด

20,490

สานักปลัด

ปีใหม่
7

งานประเพณีท้องถิ่นและรัฐพิธีอื่น ๆ รายได้จัดเก็บเอง
ของหมู่บ้านในอานาจของเทศบาลและ
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

130,000

31

ยุทธศาสตร์

8

โครงการพัฒนากิจกรรมกีฬาต่าง ๆ
รายได้จัดเก็บเอง
ให้มีความหลากหลายและจูงใจทุก
กลุ่ม และทุกวัยรวมถึงผูด้ ้อยโอกาสให้
มีการเล่นกีฬามากขึ้น

9

โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

รายได้จัดเก็บเอง

10 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง

11 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายได้จัดเก็บเอง

900,000

809,500

สานักปลัด

แหล่งที่มา

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

ที่

โครงการ

400,000

155,250

สานักปลัด

10,000

-

สานักปลัด

ดาเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดงบกลาง

50,000

-

สานักปลัด

ดาเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ

งบประมาณ

ที่ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ
12 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร รายได้จัดเก็บเอง

50,000

-

สานักปลัด

13 โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่ม/องค์กรตาบลชะมาย

รายได้จัดเก็บเอง

70,000

-

สานักปลัด

14 โครงการแจกยิ้มอิ่มธรรม

รายได้จัดเก็บเอง

100,000

8,875

สานักปลัด

15 โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน

รายได้จัดเก็บเอง

60,000

58,900

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

ดาเนินการรวมกับโครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่
พัฒนาสตรี

32

16 โครงการอบรมคุณภาพชีวิตเด็ก
เยาวชนและประชาชน

รายได้จัดเก็บเอง

100,000

-

สานักปลัด

ดาเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ (สนง.พัฒนาสังคมฯ) จึงไม่ได้ดาเนินการอบรม
อาชีพเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนของงบประมาณ

17 โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว รายได้จัดเก็บเอง
ในชุมชนตาบลชะมาย

40,000

-

สานักปลัด

ดาเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (สนง.พัฒนาสังคมฯ)

18 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน
ตาบลชะมาย

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

สานักปลัด

ดาเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (สนง.พัฒนาสังคมฯ)

19 โครงการฝึกอบรมทัศศึกษาดูงาน

รายได้จัดเก็บเอง

450,000

271,600

สานักปลัด

20 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งภายใน รายได้จัดเก็บเอง
สานักงานเทศบาลตาบลชะมายหลังใหม่
จานวน 19 เครื่อง

700,000

484,800

สานักปลัด

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ

งบประมาณ

-

ที่ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ
21 โครงการปกป้องสถาบันชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2

รายได้จัดเก็บเอง

30,000

-

สานักปลัด

เป็นโครงการที่ตั้งรองรับตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1224
แต่เนื่องจากจังหวัดไม่ได้แจ้งให้ดาเนินการจึงไม่ได้
เบิกจ่ายงบประมาณ
33

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

22 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับ รายได้จัดเก็บเอง
โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก

1,800,000

1,466,291.79

สานักปลัด

23 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

รายได้จัดเก็บเอง

90,000

88,088

สานักปลัด

24 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลชะมาย

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

-

สานักปลัด

25 การจัด งานเทศกาลประเพณี ชัก พระ รายได้จัดเก็บเอง
อาเภอทุ่งสง

25,000

25,000

สานักปลัด

26 อุดหนุนโครงการจัดงานเดือนสิบ

รายได้จัดเก็บเอง

15,000

15,000

สานักปลัด

27 อุดหนุนโครงการประเพณีแห่ผ้าขึน้ ธาตุ รายได้จัดเก็บเอง

5,000

4,000

สานักปลัด

28 การจัดงานรัฐพิธี

รายได้จัดเก็บเอง

7,000

7,000

สานักปลัด

29 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
ชะมาย

รายได้จัดเก็บเอง

20,000

20,000

สานักปลัด

30 อุดหนุนสมาคมคนตาบอดทุ่งสง

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

50,000

สานักปลัด

31 โครงการส่งเสริมมูลนิธิด้านสาธารณะกุศล

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

50,000

สานักปลัด

32 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการ รายได้จัดเก็บเอง
สอนในโรงเรียนบ้านหนองหว้า

96,000

-

สานักปลัด โรงเรียนบ้านหนองหว้าไม่ได้แจ้งความประสงค์จะใช้เงิน

34

33 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการ รายได้จัดเก็บเอง
สอนในโรงเรียนวัดเขากลาย
แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ

งบประมาณ

50,000

50,000

สานักปลัด

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

ที่ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

34 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการ รายได้จัดเก็บเอง
สอนในโรงเรียนวัดวังหีบ

40,000

40,000

สานักปลัด

35 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดเขากลาย

รายได้จัดเก็บเอง

343,200

343200

สานักปลัด

36 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนวัดวังหีบ

รายได้จัดเก็บเอง

252,200

243,100

สานักปลัด

37 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า

รายได้จัดเก็บเอง

1,450,800

1,450,800

สานักปลัด

38 จัดจ้างทารั้วตะแกรงเหล็กสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลชะมาย

รายได้จัดเก็บเอง

100,000

-

สานักปลัด

39 โครงการอบรม อสม.

รายได้จัดเก็บเอง

300,000

255,180

กอง
สาธารณสุข

40 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 1 เครื่อง

รายได้จัดเก็บเอง

170,000

152,000

กอง
35

สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์

41 โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียน
และผูด้ ้อยโอกาส

รายได้จัดเก็บเอง

30,000

-

สานักปลัด

โรงเรียน ไมได้แจ้งความประสงค์จะใช้เงิน

42 โครงการจ่ายเป็นเงินยังชีพผูส้ ูงอายุ ที่
อยู่ในเทศบาลตาบลชะมาย

รายได้จัดเก็บเอง

1,000,000

-

สานักปลัด

ดาเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจแล้ว

43 โครงการจ่ายเป็นเงินยังชีพคนพิการ ที่
อยู่ในเทศบาลตาบลชะมาย

รายได้จัดเก็บเอง

100,000

-

สานักปลัด

ดาเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจแล้ว

44 โครงการจ่ายเป็นเงินยังชีพคนผู้ป่วย
เอดส์ ที่อยู่ในเทศบาลตาบลชะมาย

รายได้จัดเก็บเอง

60,000

30,000

สานักปลัด

45 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลชะมาย (สปสช.)

รายได้จัดเก็บเอง

250,000

250,000

กอง
สาธารณสุข

แหล่งที่มา

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ที่ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

46 ค่าจ้างพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินอุดหนุน

-

601,800

สานักปลัด

47 ศูนย์พัฒนาครอบครัว

เงินอุดหนุน

-

34,200

สานักปลัด

48

เงินอุดหนุน

-

206,000

สานักปลัด

เงินอุดหนุน

-

220,000

สานักปลัด

โครงการแก้ปญ
ั หายาเสพติด

49 ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์เด็กเล็ก

36

และวัสดุการศึกษา
50 เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เงินอุดหนุน

100,000

743,000

สานักปลัด

51 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุน

1,000,000

11,085,900

สานักปลัด

52 ประกันสังคม

เงินอุดหนุน

550,000

24,612

สานักปลัด

37

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ
1

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

รายได้จัดเก็บเอง

30,000

-

2

โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจาตาบล

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

31,500

สานักปลัด

3

โครงการอบรมให้ความรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

-

สานักปลัด

ดาเนินการแล้วชุมชนเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
ส่วนราชการโดยอุดหนุนให้แก่ ร.ร.บ้านหนองหว้าใน
การดาเนินการ

4

โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ
ประชาชน

รายได้จัดเก็บเอง

250,000

สานักปลัด

ดาเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเอกชน โดย
เทศบาลได้อุดหนุนให้กลุ่มอาชีพไปแล้ว จึงไม่ต้อง
เบิกจ่ายงบประมาณในการส่งเสริมและฝึกอาชีพ
ประชาชนอีก

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน

-

ตั้งงบประมาณไว้เพื่อรองรับหน่วยงานขอรับ
สนับสนุน แต่ไม่มีองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน ขอรับ
การสนับสนุนจึงไม่ได้ดาเนินการ
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5

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการจัดตั้งกลุม่ ทายางแผ่น
คุณภาพดี

โครงการ

รายได้จัดเก็บเอง

150,000

-

สานักปลัด

แหล่งที่มา

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

งบประมาณ

ที่ดาเนินการ

ในปี 2556 ยังไม่มีการจัดตั้งกลุม่ ทายางแผ่นคุณภาพดี
และไม่มีการดาเนินงานจึงไม่จาเป็นต้องเบิกจ่าย
งบประมาณ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ
6

โครงการเศรษฐกิจชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง

700,000

-

สานักปลัด

7

โครงการพัฒนากลุ่มเครื่องจักรกลรถ
แทรกเตอร์

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

50,000

สานักปลัด

8

โครงการพัฒนากลุ่มเลี้ยงนกกระทา

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

-

สานักปลัด

9

โครงการพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีบ้าน
เขากลาย

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

50,000

สานักปลัด

10 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่ พัฒนา
สตรี

รายได้จัดเก็บเอง

500,000

499,900

สานักปลัด

11 อุดหนุนให้กับศูนย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอาเภอทุ่งสง

รายได้จัดเก็บเอง

20,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน

อยู่ในระหว่างดาเนินการติดตามเร่งรัด ชาระหนี้จากผู้
กู้ยืม จึงไม่ได้จ่ายคืนให้อาเภอ ในปี 2556

อยู่ในระหว่างดาเนินการ ปี 2557 เนื่องจาก ปี
2556 ประสบอุทกภัยทาให้นกกะทาตาย

สานักปลัด
20,000
39

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ
1

โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบตั ิงาน รายได้จัดเก็บเอง
นอกเวลาราชการพนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างสานักปลัด

100,000

2

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
อาสาสมัคร

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

3

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. รายได้จัดเก็บเอง

50,000

12,800

สานักปลัด

4

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานการแพทย์ฉกุ เฉิน

รายได้จัดเก็บเอง

100,000

194,950

สานักปลัด

5

โครงการจัดทาแผนพัฒนาตาบล

รายได้จัดเก็บเอง

30,000

29,610

สานักปลัด

6

ค่าใช้จ่ายในการนิทรรศการ กิจกรรม
และการประชุมต่างๆ

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

8,860

สานักปลัด

7

โครงการทต.ชะมายพบประชาชน

รายได้จัดเก็บเอง

300,000

215,725

สานักปลัด

8

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น FR ๒๔ ชั่วโมง

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

-

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร
และการจัดการองค์กร

125,580

29,000

สานักปลัด

สานักปลัด
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9

ยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์

รายได้จัดเก็บเอง

250,000

-

สานักปลัด

10 โครงการเผยแพร่ข่าวสารศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับตาบลและระดับอาเภอ

รายได้จัดเก็บเอง

15,000

10,000

สานักปลัด

11 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2

รายได้จัดเก็บเอง

19,500

3,450

สานักปลัด

12 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6
จานวน 3 ชุด

รายได้จัดเก็บเอง

15,600

10,000

สานักปลัด

แหล่งที่มา

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ที่ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ
13 จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนจานวน 12 ตู้

รายได้จัดเก็บเอง

42,000

14,000

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4

14 จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จานวน 5 ตัว รายได้จัดเก็บเอง

9,000

-

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร

15 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา จานวน รายได้จัดเก็บเอง
2 ตัว

54,000

-

สานักปลัด

16 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในสานักงาน รายได้จัดเก็บเอง
จานวน 5 ตัว

175,000

-

สานักปลัด

17 จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ จานวน 5 ตัว รายได้จัดเก็บเอง

18,500

-

สานักปลัด

และการจัดการองค์กร
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18 จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จานวน 1 กล้อง

รายได้จัดเก็บเอง

10,000

19 จัดซื้อกล้องวงจรปิด จานวน 3 ชุด

รายได้จัดเก็บเอง

90,000

90,000

สานักปลัด

20 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง

รายได้จัดเก็บเอง

5,500

5,500

สานักปลัด

20 จัดซื้อถังต้มไฟฟ้า จานวน 1 ถัง

รายได้จัดเก็บเอง

17,000

-

สานักปลัด

21 จัดซื้อคูลเลอร์นา้ จานวน 1 ถัง

รายได้จัดเก็บเอง

5,500

-

สานักปลัด

22 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้า แบบ
อเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ
จานวน 1 คัน

รายได้จัดเก็บเอง

3,500,000

-

สานักปลัด

23 จัดซื้อรถโดยยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่ รายได้จัดเก็บเอง
นั่ง จานวน 1 คัน

1,310,000

1,300,000

สานักปลัด

รายได้จัดเก็บเอง

81,000

80,400

สานักปลัด

แหล่งที่มา

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

24 จัดซื้อป้ายหยุดตรวจ จานวน 6 ชุด

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ

งบประมาณ

-

ที่ดาเนินการ

สานักปลัด

กาลังดาเนินการ ในปี 2557

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ

42

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร
และการจัดการองค์กร

25 จัดซื้อกระจกโค้ง จานวน 10 ชุด

รายได้จัดเก็บเอง

170,000

120,000

สานักปลัด

26 จัดซื้อเครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง

รายได้จัดเก็บเอง

11,000

10,000

สานักปลัด

27 โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบตั ิงาน รายได้จัดเก็บเอง
นอกเวลาราชการพนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างกองคลัง

30,000

-

กองคลัง

28 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง

รายได้จัดเก็บเอง

80,000

67,900

กองคลัง

29

รายได้จัดเก็บเอง

30,000

-

กองคลัง

30 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.) ขนาด รายได้จัดเก็บเอง
2 บาน จานวน 2 ตู้

13,000

13,000

กองคลัง

31 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (ตู้เหล็ก)

7,000

7,000

กองคลัง

32 โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบตั ิงาน รายได้จัดเก็บเอง
นอกเวลาราชการพนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างกองสาธารณสุข

350,000

305,620

กอง
สาธารณสุข

33 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทางาน ระดับ1 – 2 รายได้จัดเก็บเอง
จานวน 1 ชุด

3,900

2,950

ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ทสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในสานักงานที่ยังไม่ได้
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

รายได้จัดเก็บเอง

ไม่มีการปฏิบตั ิงานล่วงเวลา

นางบประมาณไปใช้โครงการที่มีความเร่งด่วน

กอง
สาธารณสุข
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34 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทางาน ระดับ 3 –6 รายได้จัดเก็บเอง
จานวน 1 ชุด

5,200

5,000

กอง
สาธารณสุข

35 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ฟุต จานวน 1ตู้ รายได้จัดเก็บเอง

3,500

3,500

กอง
สาธารณสุข

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ที่ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร
และการจัดการองค์กร

36 จัดซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 คัน

รายได้จัดเก็บเอง

57,500

37 โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบตั ิงาน รายได้จัดเก็บเอง
นอกเวลาราชการพนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างกองช่าง

60,000

55,300

กองช่าง

39 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) รายได้จัดเก็บเอง

700,000

484,800

กองช่าง

40 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร สองบานพับ รายได้จัดเก็บเอง
จานวน 1 ตู้

17,000

13,800

กองช่าง

1,200,000

-

กองช่าง

41 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน
กระบะเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก
จานวน 1 คัน

รายได้จัดเก็บเอง

57,000

กอง
สาธารณสุข

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางและรายได้
อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึงไม่สามารถดาเนินงาน
ตามแผนทีต่ ั้งไว้ได้
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42 ซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
แบบ กระบะเทท้าย จานวน 1 คัน

ยุทธศาสตร์

รายได้จัดเก็บเอง

1,980,000

1,950,000

กองช่าง

43 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณอาคารสานักงาน รายได้จัดเก็บเอง
เทศบาลตาบลชะมาย

2,416,000

2,410,000

กองช่าง

44 ค่าจ้างที่ปรึกษาที่ไม่เกี่ยวกับครุภณ
ั ฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง

รายได้จัดเก็บเอง

200,000

-

กองช่าง

แหล่งที่มา

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ที่ดาเนินการ

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 ไม่มีโครงการที่จะต้อง
จ้างที่ปรึกษาสาหรับงานออกแบบเพื่อให้ได้แบบแปลน
และรายละเอียดโครงการต่างๆ แต่จะตั้งงบประมาณ
ดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัตฯิ ทุกปี เพือ่ มีเหตุจาเป็น

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร

45 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

550,000

504,386

งบกลาง

46 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
พนักงานเทศบาลตาบลชะมาย

รายได้จัดเก็บเอง

1,098,500

1,098,329.60

งบกลาง

47 โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

รายได้จัดเก็บเอง

350,000

181,110

งบกลาง

และการจัดการองค์กร
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48 ค่าบารุงสมาชิกรายปีสมาคมสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายได้จัดเก็บเอง

30,000

-

49 เงินช่วยค่าทาศพ

รายได้จัดเก็บเอง

100,000

29,850

งบกลาง

50 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 3 ชุด

เงินอุดหนุน

-

65,700

สานักปลัด

งบกลาง

46

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม

แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ
1

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จานวน 5 เครื่อง

รายได้จัดเก็บเอง

47,500

47,500

สานักปลัด

2

ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาพ่น
สารเคมี ทาความสะอาด)

รายได้จัดเก็บเอง

4,240,000

1,562,320

สานักปลัด

3

โครงการบูรณาการเพื่อจัดการขยะอย่าง รายได้จัดเก็บเอง
ยั่งยืน

110,000

-

กอง
ปีงบประมาณ 2556 อยู่ระหว่างการเสนอขอรับ
สาธารณสุข งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม และอยูร่ ะหว่างการขอเข้าร่วม
โครงการ LA21ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดย
จะดาเนินการในปี พ.ศ.2557 จึงไม่เบิกจ่ายจากงบ
เทศบาล

4

โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง

20,000

-

ปีงบประมาณ 2556 อยู่ระหว่างการเสนอขอรับ
กอง
สาธารณสุข งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม และอยูร่ ะหว่างการขอเข้าร่วม
โครงการ LA21ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดย

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
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จะดาเนินการในปี พ.ศ. 2557
5

จัดซื้อถังขยะ จานวน 200 ใบ

รายได้จัดเก็บเอง

362,500

248,000

กอง
สาธารณสุข

6

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน
6 ล้อ จานวน 1 คัน

รายได้จัดเก็บเอง

2,000,000

1,995,000

กอง
สาธารณสุข

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ที่ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ
7

จัดซื้อถังบรรจุขยะที่ใช้ร่วมกับรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถัง
คอนเทนเนอร์ จานวน 6 ถัง

รายได้จัดเก็บเอง

780,000

780,000

กอง
สาธารณสุข

ไม่สามารถก่อหนีผ้ ูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ 2556

8

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 4 ตัน 6
ล้อ จานวน 1 คัน (แบบยกภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอย)

รายได้จัดเก็บเอง

2,500,000

2,500,000

กอง
สาธารณสุข

ไม่สามารถก่อ หนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ 2556

9

ค่าดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

13,780

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม

48

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
ตาม

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

1

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน รายได้จัดเก็บเอง
ทรัพย์สิน

150,000

43,560

กองคลัง

49

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
ลาดับ
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายงบกลาง
ประเภทรายจ่ ายตามข้ อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าชาระภาษีบารุ งท้องที่
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญพนักงานเทศบาลตาบลชะมาย
เงินรางวัลค่าปรับจราจร
ทุนการศึกษาสาหรับเด็กนักเรี ยนและผูด้ อ้ ยโอกาส
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาหรื อพัฒนาองค์ความรู ้ของพนักงาน
ค่ าเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ
เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยโรคเอดส์
เงินสมทบระบบหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่น
ค่าบารุ งสมาชิกรายปี สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ประเภทเงินช่ วยค่ าทาศพ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ผลต่ าง

3,488,700.00
550,000.00
200.00
1,098,500.00
20,000.00
30,000.00
350,000.00

2,063,965.70
504,386.00
140.10
1,098,329.60
181,110.00

1,424,734.30

1,000,000.00
100,000.00
60,000.00
250,000.00
30,000.00

30,000.00
250,000.00
-
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๑๒

เงินช่วยค่าทาศพ
ประเภทเงินสารองจ่ าย
ประเภทเงินสารองจ่าย
รวม

๑๓

100,000.00

29,850.00

70,150.00

1,368,000.00
4,956,700.00

10,746.96
2,104,562.66

1,357,253.04
2,852,137.34

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
ลาดับ
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
สานักปลัด

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ผลต่ าง

งบบุคลากร

10,540,400.00

8,862,559.00

1,677,841.00

3,613,680.00
200,000.00
176,400.00
140,000.00
25,000.00
1,085,760.00
207,360.00

2,768,309.00
232,451.00
134,400.00
143,470.00
34,099.00
1,085,760.00
207,360.00

หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลชะมาย
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
ประเภทค่าจ้างประจา
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ
ประเภทค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึ กษาของผูบ้ ริ หาร
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๘
๙
๑๐

๑๑

ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก เลขานุการสภาฯ
หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว
ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ และค่ าสาธารณูปโภค
หมวดค่ าตอบแทน
ประเภทเบี้ยประชุม

1,555,200.00

1,555,200.00

2,380,000.00
1,157,000.00
15,452,800.00

1,628,447.00
1,073,063.00
9,655,000.69

691,800.00
20,000.00

685,964.00
1,625.00

5,797,799.31
5,836.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
ลาดับ
ที่
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ประเภทค่าเช่าบ้าน
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการและอาสาสมัคร
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของสมาชิก อปพร.
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานการแพทย์ฉุกเฉิ น

181,800.00
150,000.00
40,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00

134,000.00
148,884.00
39,125.00
125,580.00
29,000.00
12,800.00
194,950.00

ผลต่ าง
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๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๒๕

ลาดับ
ที่
๒๖
๒๗

หมวดค่ าใช้ สอย
9,156,000.00
5,052,738.00
ประเภทรายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
150,000.00
136,400.00
ค่าวารสาร
50,000.00
14,000.00
ค่าโฆษณาเผยแพร่
400,000.00
101,570.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
30,000.00
29,610.00
ค่ าจ้ างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
200,000.00
137,317.00
ค่าจ้างเหมาบริ การ
1,500,000.00
1,320,325.00
ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
ค่ ารับรอง
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคล
50,000.00
30,048.00
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ กิจกรรมและการประชุมต่างๆ
ค่ าใช้ จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ศาสนาและงานประเพณีประจาปี
กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช

50,000.00

8,860.00

120,000.00

113,850.00

4,103,262.00

ผลต่ าง
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๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

กิจกรรม ๑๒ สิ งหามหาราชินี
การจัดงานประเพณี ชกั พระ
การจัดกิจกรรมวันผูส้ ู งอายุ
การจัดกิจกรรมวันเด็ก
งานลอยกระทงประจาปี
การจัดงานทาบุญตักบาตรในวันสาคัญหรื องานประจาปี ของท้องถิ่น

120,000.00
120,000.00
150,000.00
190,000.00
300,000.00
30,000.00

27,020.00
100,000.00
122,000.00
190,000.00
300,000.00
15,200.00

๓๔

งานประเพณี ทอ้ งถิ่นและรัฐพิธีอื่นๆของหมู่บา้ นในอานาจของเทศบาลและ
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

130,000.00

20,490.00

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลตาบลชะมายพบประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปั ญหาโรคเอดส์
ค่าใช้จ่ายโครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด

300,000.00
400,000.00
30,000.00
10,000.00
50,000.00

215,745.00
155,250.00
-

๔๐

ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผูส้ ู งอายุ คนพิการ
ผูป้ ่ วยเอดส์

900,000.00

809,500.00

ลาดับ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
งบประมาณที่อนุมัติ
งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ผลต่ าง
54

ที่
๔๑

สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจาตาบล

50,000.00

31,500.00

๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

โครงการส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและสัมมนาบุคลากร
โครงการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่ม/องค์กรตาบลชะมาย
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น FR ๒๔ ชัว่ โมง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อปพร.
โครงการแจกยิม้ อิ่มธรรม
โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน
โครงการอบรมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและประชาชน
โครงการส่ งเสริ มและฝึ กอาชี พให้ประชาชน
โครงการจัดตั้งกลุ่มทายางแผ่นคุณภาพดี
โครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว
โครงการส่ งเสริ มพัฒนาเด็กและเยาวชน
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษา

50,000.00
50,000.00
70,000.00
50,000.00
250,000.00
100,000.00
60,000.00
100,000.00
250,000.00
150,000.00
40,000.00
50,000.00
450,000.00
700,000.00

65,700.00
8,875.00
58,900.00
271,600.00
594,166.00

200,000.00

65,442.00

ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวด
อืน่ ๆ
๕๖

ค่าเดินทางไปราชการ
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
ลาดับ
ที่
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ค่าพวงมาลา
ค่าสิ นไหมทดแทนตามกฏหมาย
โครงการปกป้ องสถาบันชาติ
โครงการพัฒนาระบบการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ประเภทรายจ่ ายเพือ่ บารุ งรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
ค่าบารุ งรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุ ภณั ฑ์(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท)
หมวดค่ าวัสดุ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประเภทวัสดุเครื่ องแต่งกาย
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริ ม(นม)โรงเรี ยน

1,000.00
25,000.00
30,000.00
250,000.00
50,000.00
700,000.00

1,000.00
-

200,000.00
4,600,000.00
2,000,000.00
100,000.00
30,000.00
100,000.00
100,000.00
1,800,000.00

108,370.00
3,198,882.35
1,355,744.56
38,400.00
5,150.00
62,340.00
1,466,291.79

ผลต่ าง

1,401,117.65
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๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

ลาดับ
ที่
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
80,000.00
59,859.00
ประเภทวัสดุกีฬา
90,000.00
88,088.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
100,000.00
5,180.00
ประเภทวัสดุสานักงาน
100,000.00
98,932.00
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
วัสดุอื่นๆ
หมวดค่ าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้ า
ค่าน้ าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริ การรระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต
ค่าไปรษณี ย ์
ค่าบริ การทางด้านโทรคมนาคม
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน

50,000.00
50,000.00
1,005,000.00
500,000.00
150,000.00
150,000.00
50,000.00
5,000.00
150,000.00
3,089,200.00

18,897.00
717,416.34
517,048.05
65,168.07
124,985.22
7,000.00
3,215.00
2,928,000.00

ผลต่ าง

287,583.66

161,200.00
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๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

ลาดับ
ที่
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓

ประเภทอุดหนุนหน่ วยงานของรัฐ
อุดหนุนอาเภอทุ่งสง
การจัดงานเทศกาลประเพณี ชกั พระอาเภอทุ่งสง
25,000.00
25,000.00
การจัดงานประเพณี เดือนสิ บ
15,000.00
15,000.00
งานประเพณี มาฆบูชาแห่ผา้ ขึ้นธาตุ
5,000.00
4,000.00
การจัดงานรัฐพิธี
7,000.00
7,000.00
อุดหนุนกลุ่มอาชี พในเขตตาบลชะมาย
กลุ่มเครื่ องจักรกลรถแทร็ กเตอร์
50,000.00
50,000.00
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

กลุ่มเลี้ยงนกกระทา
กลุ่มพัฒนาสตรี บา้ นเขากลาย
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตาบลชะมาย
อุดหนุนการเรี ยนรู้ชุมชน (ศรช.)
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลชะมาย
อุดหนุ นสมาคมคนตาบอดทุ่งสง
อุดหนุนมูลนิธิเจ้า เฮง เซ (ศาลเจ้า ๑๐๘-๑๐๙ ทุ่งสง)

50,000.00
50,000.00
500,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00
50,000.00

50,000.00
499,900.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00
50,000.00

ผลต่ าง
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๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

ประเภทสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา
อุดหนุนโครงการส่ งเสริมการเรียนการสอนโรงเรี ยนในเขตตาบลชะมาย
โรงเรี ยนบ้านหนองหว้า
โรงเรี ยนวัดวังหีบ
โรงเรี ยนวัดเขากลาย
ค่ าอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรี ยนวัดเขากลาย
โรงงเรี ยนวัดวังหีบ
โรงเรี ยนบ้านหนองหว้า
ประเภทเงินอุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
อุดหนุ นองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาหลวงเสน

96,000.00
40,000.00
50,000.00

40,000.00
50,000.00

343,200.00
252,200.00
1,450,800.00

343,200.00
243,100.00
1,450,800.00

15,000.00

10,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
ลาดับ
ที่

รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ผลต่ าง

งบลงทุน
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ทดี่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง
ค่ าครุ ภัณฑ์

5,926,100.00

1,981,070.00

3,945,030.00

5,926,100.00

1,981,070.00
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๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

ลาดับ

ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
โต๊ะและเก้าอี้ทางานระดับ ๑-๒
19,500.00
3,450.00
โต๊ะและเก้าอี้ทางานระดับ ๓-๖
15,600.00
10,000.00
ตูเ้ หล้กบานเลื่อน
42,000.00
14,000.00
ถังน้ าขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร
130,000.00
101,500.00
ถังน้ าขนาด ๒๐๐ ลิตร
15,000.00
เก้าอี้คอมพิวเตอร์
9,000.00
ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
54,000.00
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
175,000.00
เครื่ องพิมพ์
18,500.00
ครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
10,000.00
กล้องวงจรปิ ดพร้อมอุปกรณ์
90,000.00
90,000.00
ประเภทครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่ องบันทึกเสี ยงพร้อมอุปกรณ์
5,500.00
5,500.00
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
งบประมาณที่อนุมัติ
งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ผลต่ าง
60

ที่
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

ครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว
เครื่ องตัดหญ้า
ถังต้มน้ าไฟฟ้ า
คูลเลอร์ น้ า
ครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง
รถบรรทุก
รถยนต์ส่วนกลาง
ครุ ภัณฑ์ อนื่
ป้ ายหยุดตรวจ
รั้วเหล็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
กระจกโค้ง
ครุ ภัณฑ์ การเกษตร
เครื่ องสู บน้ ามอเตอร์ ไฟฟ้ า
ประเภทรายจ่ ายเพือ่ บารุ งรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
ค่าบารุ งรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุ ภณั ฑ์(วงเงินเกิน ๕,๐๐๐บาท)
รวม

47,500.00
17,000.00
5,500.00

47,500.00
-

3,500,000.00
1,310,000.00

1,300,000.00

81,000.00
100,000.00
170,000.00

80,400.00
120,000.00

11,000.00

10,000.00

100,000.00
35,008,500.00

198,720.00
23,426,629.69

11,581,870.31

61

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6

7
8

รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
กองคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลชะมาย
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆและเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว
ประเภทค่าจ้างประจา
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆและเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว
หมวดรายจ่ ายค่ าจ้ างชั่วคราว
ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆและเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว
งบดาเนินการ
หมวดรายจ่ ายค่ าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ และค่ าสาธารณูปโภค
หมวดค่ าตอบแทน
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ผลต่ าง

2,706,000.00

2,063,489.00

642,511.00

1,710,000.00
150,000.00
151,000.00
8,000.00

1,164,384.00
103,685.00
143,470.00
3,950.00

510,000.00
177,000.00
1,641,200.00

489,120.00
158,880.00
1,107,073.05

922,000.00
700,000.00
40,000.00

819,638.00
674,543.00
17,745.00

534,126.95
102,362.00

62

9
10
11

ประเภทค่าเช่าบ้าน
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ประเภทเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง

72,000.00
30,000.00
80,000.00

59,450.00
67,900.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
ลาดับ
ที่

รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ผลต่ าง

434,000.00

79,730.00

354,270.00

24,000.00

-

13
14
15
16
17

หมวดค่ าใช้ สอย
ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการรับรองและพิธีการ
ประเภทค่ารับรอง
ประเภทรายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
ประเภทค่าโฆษณาเผยแพร่
ประเภทค่าติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค
ประเภทค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
ประเภทค่าบารุ งรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน

60,000.00
40,000.00
30,000.00
150,000.00
60,000.00

32,300.00
1,470.00
43,560.00
2,400.00

18

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น

70,000.00

-

หมวดค่ าวัสดุ

245,200.00

184,804.05

12

60,395.95
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19
20
21
22
23

ประเภทวัสดุสานักงาน
ค่าแบบพิมพ์
วัสดุสานักงาน
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

40,000.00
100,000.00
63,200.00
30,000.00
12,000.00

27,496.05
89,208.00
68,100.00
-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
ลาดับ
ที่
24

25
26

รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ผลต่ าง

หมวดรายจ่ ายค่ าสาธารณูปโภค
ประเภทค่าไปรษณี ย ์
งบลงทุน
หมวดรายจ่ ายค่ าครุ ภัณฑ์ ทดี่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภทครุ ภณั ฑ์สานักงาน(ตูเ้ หล็ก)
ประเภทครุ ภณั ฑ์สานักงาน(ตูเ้ หล็ก)
รวม

40,000.00
40,000.00
20,000.00

22,901.00
22,901.00
20,000.00

17,099.00

20,000.00
13,000.00
7,000.00
4,367,200.00

20,000.00
13,000.00
7,000.00
3,190,562.05

-

-

1,176,637.95
64

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
ลาดับ
ที่

รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ผลต่ าง

1,918,000.00

2,015,700.00

97,700.00

240,000.00
50,000.00

69,620.00
29,380.00

1,008,000.00
620,000.00
5,675,900.00

1,211,890.00
704,810.00
2,317,010.00

438,400.00
23,400.00
50,000.00
15,000.00

317,128.00
9,806.00
1,702.00

กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
งบบุคลากร
๑
๒
๓
๔

๕
๖
๗

หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลชะมาย
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ
หมวดรายจ่ ายค่ าจ้ างชั่วคราว
ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
งบดาเนินการ
หมวดรายจ่ ายค่ าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ และค่ าสาธารณูปโภค
หมวดค่ าตอบแทน
ประเภทค่าเช่าบ้าน
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

3,358,890.00
121,272.00

65

๘

๙
๑๐

ลาดับ
ที่
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
350,000.00
305,620.00
หมวดค่ าใช้ สอย
4,600,000.00
1,609,620.00
ประเภทรายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
20,000.00
ค่าวารสาร
10,000.00
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่ าจ้ างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ(เย็บ เข้าเล่ม)
ค่าจ้างเหมาบริ การ(จ้างเหมาพ่นสารเคมี ทาความสะอาด)
ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการรับรองและพิธีการ
โครงการบูรณาการเพื่อจัดการขยะอย่างยัง่ ยืน
โครงการส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อมชุมชน

50,000.00

4,700.00

20,000.00
4,240,000.00

8,060.00
1,562,320.00

110,000.00
20,000.00

-

30,000.00

3,420.00

2,990,380.00

ผลต่ าง

ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะหมวดรายจ่ าย
อืน่
๑๖

ค่าเดินทางไปราชการ

66

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ลาดับ
ที่
๒๔

ประเภทรายจ่ ายเพือ่ บารุ งรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
ค่าบารุ งรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุ ภณั ฑ์(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)
100,000.00
31,120.00
หมวดค่ าวัสดุ
632,500.00
390,262.00
ประเภทวัสดุเครื่ องแต่งกาย
50,000.00
48,055.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
50,000.00
ประเภทวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรื อการแพทย์
150,000.00
86,800.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
10,000.00
ประเภทวัสดุสานักงาน
10,000.00
7,407.00
ประเภทถังขยะ
362,500.00
248,000.00
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

242,238.00

รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ผลต่ าง

หมวดรายจ่ ายค่ าสาธารณูปโภค
ประเภทค่าไปรษณี ย ์
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน

5,000.00
5,000.00
300,000.00

255,180.00

5,000.00
44,820.00

ประเภทอุดหนุนหน่ วยงานของรัฐหรื อองค์ กรเอกชนในกิจการอันเป็ นประโยชน์
67

๒๕

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

ลาดับ
ที่
๓๓

อุดหนุ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขหมู่บา้ น
300,000.00
255,180.00
งบลงทุน
5,820,100.00
5,586,693.57
หมวดรายจ่ ายค่ าครุ ภัณฑ์ ทดี่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
5,820,100.00
5,586,693.57
ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
โต๊ะและเก้าอี้ทางาน ระดับ ๑-๒
3,900.00
2,950.00
โต๊ะและเก้าอี้ทางาน ระดับ ๓-๖
5,200.00
5,000.00
ตูเ้ หล็กบานเลื่อน
3,500.00
3,500.00
ครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง
รถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์
57,500.00
57,000.00
รถบรรทุกขยะ
2,000,000.00
1,995,000.00
ถังคอนเทนเนอร์
780,000.00
780,000.00
รถบรรทุกขยะ
2,500,000.00
2,500,000.00
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ครุ ภัณฑ์ อนื่
เครื่ องพ่นหมอกควัน

170,000.00

152,000.00

233,406.43
233,406.43

ผลต่ าง

68

๓๔

ประเภทรายจ่ ายเพือ่ บารุ งรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
ค่าบารุ งรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุ ภณั ฑ์(วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท)
รวม

300,000.00
13,714,000.00

91,243.57
10,174,583.57

3,566,416.43

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
ลาดับ
ที่

๑
๒
๓
๔

รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
กองช่ าง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลชะมาย
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ
หมวดรายจ่ ายค่ าจ้ างชั่วคราว
ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ
งบดาเนินการ
หมวดรายจ่ ายค่ าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ และค่ าสาธารณูปโภค
หมวดค่ าตอบแทน

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ผลต่ าง

3,250,680.00

2,385,069.00

865,611.00

2,230,080.00
200,000.00

1,527,551.00
128,818.00

570,600.00
250,000.00
2,186,000.00

525,370.00
203,330.00
1,466,860.82

719,139.18

410,000.00

262,484.00

147,516.00
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๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ประเภทค่าเช่าบ้าน
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
หมวดค่ าใช้ สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
ค่าดูแลรักษาที่สาธารณะ

100,000.00
200,000.00
50,000.00
60,000.00
716,000.00
150,000.00
50,000.00

84,700.00
102,889.00
19,595.00
55,300.00
337,626.00
72,915.00
13,780.00

378,374.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
ลาดับ
ที่
๑๑

รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ประเภทรายจ่ ายเพือ่ บารุ งรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
ค่าบารุ งรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุ ภณั ฑ์(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)

200,000.00

31,395.00

100,000.00
216,000.00
1,060,000.00

6,536.00
213,000.00
866,750.82

ผลต่ าง

ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะหมวดรายจ่ าย
อืน่
๑๒
๑๓

ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าจ้างเหมาบริ การตีเส้นจราจร
หมวดค่ าวัสดุ

193,249.18
70

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ประเภทวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประเภทวัสดุสานักงาน
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน

300,000.00
700,000.00
30,000.00
30,000.00
1,399,400.00

299,066.60
493,111.22
29,573.00
45,000.00
215,825.92

1,183,574.08

ประเภทอุดหนุนหน่ วยงานของรัฐหรื อองค์ กรเอกชนในกิจการอันเป็ นประโยชน์
๑๘

ลาดับ
ที่
๑๙
๒๐

อุกหนุนการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอทุ่งสง
1,399,400.00
215,825.92
งบลงทุน
31,834,000.00
16,807,063.00
หมวดรายจ่ ายค่ าครุ ภัณฑ์ ทดี่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
4,397,000.00
2,720,310.00
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ประเภทรายจ่ ายเพือ่ บารุ งรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
ค่าบารุ งรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุ ภณั ฑ์(วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท)
ครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

450,000.00
20,000.00

251,710.00
20,000.00

15,026,937.00
1,676,690.00

ผลต่ าง
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๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ลาดับ

ครุ ภณั ฑ์ก่อสร้าง
ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
ครุ ภณั ฑ์สานักงาน(เครื่ องปรับอากาศ)
ครุ ภณั ฑ์สานักงาน(ตูเ้ หล็ก)
ครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง
รถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน
รถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ตัน
หมวดค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
หมู่ที่ ๑
ประเภทรางระบายน้ า ริ มถนนสายรุ่ งเมือง หมู่ที่ ๑
ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายซอยประดิษฐ์เงิน หมู่ที่ ๑
ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายซอยบ้านนายสมโชค แก้วเกิด หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายซอยบ้านนานอก หมู่ที่ ๒
ประเภททางระบายน้ า ริ มถนนสายกรุ งแสง หมู่ที่ ๒

30,000.00

-

700,000.00
17,000.00

484,800.00
13,800.00

1,200,000.00
1,980,000.00
27,437,000.00

1,950,000.00
14,086,753.00

926,000.00
217,000.00
161,000.00

210,000.00
160,000.00

368,000.00
1,937,000.00

-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
งบประมาณที่อนุมัติ
งบประมาณที่เบิกจ่ าย

13,350,247.00

ผลต่ าง
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ที่
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

หมู่ที่ ๓
ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายเขากลาย - ห้วยขัน หมู่ที่ ๓
ประเภทประปา ค่าขยายเขตประปาถนนสายซอยเขากลาย ๔ หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔
ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายซอยประดู่ - ห้วยขันซอยย ๓ หมู่ที่ ๔
ประเภทประปา ค่าขยายเขตประปา ป.ศิลาชัย - คลองมะไฟ หมู่ที่ ๔
ประเภทประปา ขยายเขตประปาสายบ้านวังรวย - ท่าไฟใต้ หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕
ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายซอยวังหีบ ๗ หมู่ที่ ๕

2,772,000.00
103,000.00

95,765.00

845,000.00
317,000.00
879,000.00

845,000.00
297,460.00
823,000.00

423,000.00

-

๓๗

ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายซอยบ้านนายพรม ทองคาชุม(ซอยอั้นอุทิศ) หมู่ที่
๕

345,000.00

-

๓๘

ประเภทประปา ค่าขยายเขตประปาสายสวนเกษตร (วังหี บซอย ๕) หมู่ที่ ๕

275,000.00

255,000.00

๓๙

ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายต้นแค - วังหีบ ๒ หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖
ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายซอยอิว้ วังโส หมู่ที่ ๖
ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายซอยนาคาทวด ๓ หมู่ที่ ๖
ประเภทถนนภายในบริ เวณสานักงาน หมู่ที่ ๖
ประเภททาง ค่าปรับปรุ งถนนสายเข้าสานักงานเทศบาล หมู่ที่ ๖

1,046,000.00

-

84,000.00
648,000.00
851,000.00
2,964,000.00

84,000.00
2,964,000.00

๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

73

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
ลาดับ
ที่
๔๔
๔๕

รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่ าย

ประเภทประปา ขยายเขตประปาเข้าสานักงานเทศบาล หมู่ที่ ๖
ประเภทถมดินบริ เวณอาคารสานักงานเทศบาล

319,000.00
2,416,000.00

299,028.00
2,410,000.00

๕๖

ประเภททาง ค่าปรับปรุ งถนนสายซอยบ้านนางสายใจ สุ วรรณน้อย หมู่ที่ ๖

467,000.00

464,000.00

278,000.00
294,000.00
149,000.00
2,205,000.00
2,441,000.00

275,500.00
292,000.00
147,000.00
2,200,000.00
-

1,435,000.00
2,272,000.00
200,000.00

2,265,000.00
-

๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

หมู่ที่ ๗
ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายบ้านหมวดรัตน์ หมู่ที่ ๗
ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายซอยนายเหรก ทองย้อย หมู่ที่ ๗
ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายบ้านเจริ ญ เจริ ญพงศ์หมู่ที่ ๗
ประเภทท่อระบายน้ า ริ มถนนสายทุ่งสง - นาบอน หมู่ที่ ๗
ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายซอยหมู่บา้ นสุ มิตรา หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๘
ประเภททาง ปรับปรุ งถนนสายซอยนาแฝด หมู่ที่ ๘
ประเภททาง ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ริ มถนนสายนายอาเภอ หมู่ที่ ๘
งบรายจ่ ายอืน่
หมวดรายจ่ ายอืน่

ผลต่ าง

200,000.00

74

๕๔

ประเภทค่าจ้างที่ปรึ กษาที่ไม่เกี่ยวกับครุ ภณั ฑ์หรื อสิ่ งก่อสร้าง
รวม

200,000.00
38,870,080.00

20,874,818.74

17,995,261.26

75

76

สรุ ปสานักปลัด
รายจ่ ายตามแผนงาน
งบบุคลากร
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา
และค่าจ้างชัว่ คราว)
เงินเดือน(ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค)
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
(หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์
หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ ายอืน่
หมวดรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ ายอื่น
รวม

งบทีอ่ นุมัติ
2,848,320.00
7,692,080.00
10,540,400.00

งบทีเ่ บิกจ่ าย
2,848,320.00
6,014,239.00
8,862,559.00

%การเบิกจ่ าย
100.00
78.19
84.08

691,800.00
9,156,000.00
4,600,000.00
1,005,000.00
15,452,800.00

685,964.00
5,052,738.00
3,198,882.35
717,416.34
9,655,000.69

99.16
55.18
69.54
71.38
62.48

5,926,100.00

1,981,070.00

33.43

5,926,100.00

1,981,070.00

33.43

3,089,200.00
3,089,200.00

2,928,000.00
2,928,000.00

94.78
94.78

35,008,500.00

23,426,629.69

66.92
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สรุ ปกองคลัง
รายจ่ ายตามแผนงาน
งบบุคลากร
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา
และค่าจ้างชัว่ คราว)
เงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค)
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
(หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์
หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

งบทีอ่ นุมัติ
2,706,000.00
2,706,000.00

งบทีเ่ บิกจ่ าย
2,063,489.00
2,063,489.00

%การเบิกจ่ าย
76.26
76.26

922,000.00
434,000.00
245,200.00
40,000.00
1,641,200.00

819,638.00
79,730.00
184,804.05
22,901.00
1,107,073.05

88.90
18.37
75.37
57.25
67.45

20,000.00

20,000.00

100.00

20,000.00

20,000.00

100.00

4,367,200.00

3,190,562.05

73.06

หมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ ายอืน่
หมวดรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ ายอื่น
รวม
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สรุ ปกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
รายจ่ ายตามแผนงาน
งบบุคลากร
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา
และค่าจ้างชัว่ คราว)
เงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค)
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
(หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์
หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ ายอืน่
หมวดรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ ายอื่น
รวม

งบทีอ่ นุมัติ
1,918,000.00
1,918,000.00

งบทีเ่ บิกจ่ าย
2,015,700.00
2,015,700.00

%การเบิกจ่ าย
105.10
105.10

438,400.00
4,600,000.00
632,500.00
5,000.00
5,675,900.00

317,128.00
1,609,620.00
390,262.00
2,317,010.00

72.34
34.99
61.70
40.82

5,820,100.00

5,586,693.57

95.99

5,820,100.00

5,586,693.57

95.99

300,000.00
300,000.00

255,180.00
255,180.00

85.06
85.06

13,714,000.00

10,174,583.57

74.19
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สรุ ปกองช่ าง
รายจ่ ายตามแผนงาน
งบบุคลากร
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา
และค่าจ้างชัว่ คราว)
เงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค)
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
(หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์
หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

งบทีอ่ นุมัติ
3,250,680.00
3,250,680.00

งบทีเ่ บิกจ่ าย
2,385,069.00
2,385,069.00

%การเบิกจ่ าย
73.37
73.37

410,000.00
716,000.00
1,060,000.00
2,186,000.00

262,484.00
337,626.00
866,750.82
1,466,860.82

64.02
47.15
81.77
67.10

4,397,000.00
27,437,000.00
31,834,000.00

2,720,310.00
14,086,753.00
16,807,063.00

61.87
51.34
52.80

หมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ ายอืน่

1,399,400.00
1,399,400.00

215,825.92
215,825.92

15.42
15.42

หมวดรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ ายอื่น
รวม

200,000.00
200,000.00
38,870,080.00

20,874,818.74

53.70
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สรุ ปงบกลาง
รายจ่ ายงบกลาง
งบกลาง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินช่วยค่าทาศพ
เงินสารองจ่าย
รวมงบกลาง

งบทีอ่ นุมัติ
3,488,700.00
100,000.00
1,368,000.00
4,956,700.00

งบทีเ่ บิกจ่ าย
2,063,965.70
29,850.00
10,746.96
2,104,562.66

%การเบิกจ่ าย
59.16
29.85
0.79
42.46
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตาม 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จานวนโครงการตาม
งบตามเทศ
จานวนโครงการที่
เทศบัญญัติ
บัญญัติ
ดาเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผัง
34
26,811,400.00
23
เมือง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
52
10,224,200.00
34
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
11
1,900,000.00
4
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์การ
51
16,060,200.00
35
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและ
9
10,110,000.00
7
แก้ไขปัญหาน้าท่วม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง
1
150,000.00
1
รวม
158
65,255,800.00
104

งบประมาณที่ใช้ใน
การดาเนินการ
15,267,578.92
19,832,656.79
651,400.00
9,580,802.60
7,146,600.00
43,560.00
52,522,598.31

สรุป 1
1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 158 โครงการคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์
2 จานวนโครงการที่มีการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 104 โครงการ คิดเป็นร้อยละ65.082
สรุป 2
1 จานวนงบประมาณทีไ่ ด้มีการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 652555800 บาท คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์
2 จานวนงบประมาณทีไ่ ด้มีการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 52522598.31 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 80.49

สรุป 3
1 จานวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)ฌฉพาะที่บรรจุอยู่ในปี 2556 ทั้งสิ้น 268 โครงการ คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์
2 จานวนโครงการที่นาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 158 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 58.95
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สรุป แยกตามหลักการจาแนกงบประมาณ
งบ

%งบอนุมัติ

งบประมาณที่อนุมัติ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

%การเบิกจ่าย

งบคงเหลือที่ไม่ได้
ดาเนินการ

งบบุคลากร

19.00

18,415,080.00

15,326,817.00

83.23

3,088,263.00

งบดาเนินการ

25.75

24,955,900.00

14,545,944.56

58.29

10,409,955.44

งบลงทุน

44.99

43,600,200.00

24,394,826.57

55.95

19,205,373.43

งบเงินอุดหนุน

4.94

4,788,600.00

3,399,005.92

70.98

1,389,594.08

งบรายจ่ายอื่น

0.21

200,000.00

-

-

200,000.00

งบกลาง

5.11

4,956,700.00

2,104,562.66

42.46

2,852,137.34

รวม

100.00

96,916,480.00

59,771,156.71

61.67

37,145,323.29

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น

16,027,512.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น

15,940,212.00

ส่งคืนจังหวัด(งบกลาง)

87,300.00

หมายเหตุ

งบประมาณคงเหลือ
จากการดาเนินการ
ตาม งบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ

38.33

รวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ประจาปีงบประมาณ 2556 (59,771,156.71+15,940,212.00) =75,711,368.71
สรุป
1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 96,916,480 บาท คิดเป็ฯ ร้อยเปอร์เซ็นต์
2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 75,711,368.71 คิดป็นร้อยละ 78.12 (คิดรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
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สรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตาบลชะมาย ประจาปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพิศอุทิศ สวนไม้
การจราจรและผังเมือง
สัก หมู่ที่ ๔

งบประมาณที่มีการเบิกจ่าย

หมายเหตุ

1,459,000.00

1,459,000.00

หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

1,500,000.00

1,500,000.00

601,800.00

601,800.00

หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
หมวดค่าจ้างชั่วคราว

๒ ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. (วัสดุการศึกษา)

220,000.00

220,000.00

หมวดค่าวัสดุ

๓ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

743,000.00

743,000.00

หมวดงบกลาง

๔ เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

11,940,212.00

11,085,900.00

หมวดงบกลาง

๕ ประกันสังคม

24,612.00

24,612.00

หมวดงบกลาง

๖ ศูนย์พัฒนาครอบครัว

34,200.00

34,200.00

หมวดค่าใช้สอย

๗ โครงการแก้ปัญหายาเสพติด

206,000.00

206,000.00

หมวดค่าใช้สอย

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการ
จัดการองค์การ

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ๓ ชุด

65,700.00

65,700.00

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์

รวม

๑๐ โครงการ

16,794,524.00

15,940,212.00

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
นกรีตสายวังหีบ หมู่ที่ ๕
๑ ค่าจ้างพนักงานจ้าง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ติกคอ
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รายจ่ายงบกลาง
งบบุคลากร
งบที่อนุมัติ
สานัก
ปลัด
กองคลัง

งบดาเนินงาน

งบที่เบิกจ่าย

งบที่อนุมัติ

งบลงทุน

งบที่เบิกจ่าย

งบที่อนุมัติ

งบที่เบิกจ่าย

งบเงินอุดหนุน
งบที่อนุมัติ

งบกลาง

งบที่เบิกจ่าย

งบที่อนุมัติ

งบที่อนุมัติ

งบที่เบิกจ่าย

10,540,400.00 8,862,559.00

15,452,800.00 9,655,000.69

5,926,100.00

1,981,070.00

3,089,200.00 2,928,000.00 -

-

-

2,706,000.00

2,063,489.00

1,641,200.00

1,107,073.05

20,000.00

20,000.00

-

-

-

-

-

2,015,700.00

5,675,900.00

2,317,010.00

5,820,100.00

5,586,693.57

300,000.00

255,180.00

-

-

-

2,385,069.00

2,186,000.00

1,466,860.82

31,834,000.00 16,807,063.00 1,399,400.00 215,825.92

200,000.00 -

-

-

-

-

-

-

กองสาธา
ฯ
1,918,000.00
กองช่าง
3,250,680.00
งบกลาง
-

-

-

-

4,956,700.00 2,104,562.66

18,415,080.00 15,326,817.00 24,955,900.00 14,545,944.56 43,600,200.00 24,394,826.57 4,788,600.00 3,399,005.92 200,000.00 4,956,700.00 2,104,562.66
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