คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ
29 (3) กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาต่อผู้บริห ารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วั น ” ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ช ะ ม า ย
จึ งได้ กาหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาประจาปี เพื่ อให้ ส ามารถนาผลการประเมิน มาใช้
ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข
เวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเป็นระยะๆ นาไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดาเนินงาน ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการจัดทาแผนการดาเนินงานในระยะต่อไป
4. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนการดาเนินงาน ทั้งในด้านการบริหารและการพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลชะมาย
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) เทศบาลตาบลชะมาย จึงขอรายงานผลการดาเนิ นงาน การ
จัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.255๖ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการเทศบาลตาบล
ชะมาย ต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย
18 ธันวาคม 2557
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ส่วนที่ 1
บทนา

ส่วนที่ 1
บทนา
แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่สาคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองค์กร
ซึ่งวิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) ได้ให้คานิยามว่า
การจัดการคือ“กิจกรรมหรือกระบวนการสาหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากรเพื่อการบรรลุเปูาหมาย
ขององค์กรด้วยการใช้คนซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร” ซึ่งจากคาจากัดความนี้ ได้สะท้อน
ให้เห็นว่าการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเปูาหมายขององค์กร
ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวประกอบด้วย การวางแผน
(Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การเป็นผู้นา (Leading) และการประเมินผล (Evaluation) (อุทัย เลาหวิเชียร,
2544) สาหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิดของRobert S. Kaplan และ David
P. Norton2 ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพื่อใช้ในการวัดผลของกิจการที่จะทาให้ผู้บริหารระดับสูงเห็น
ภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้าน
การเงินที่เป็นผลของการดาเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้างความ
พอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การสร้างอนาคตให้ แก่องค์กรด้ว ย ด้ว ยแนวคิดนี้ผู้ บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและ
ความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้นๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผล
ตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่
(1) วัตถุประสงค์ (objective) เพื่อเป็นการกาหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด
(2) ตัวชี้วดั (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ใน
แต่ละด้านหรือไม่
(3) เปูาหมาย (Target) คือ เปูาหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้นๆ
(4) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลาดับเป็นขั้นๆ ในการจัดทา
กิจ กรรมในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑ์ในการวัดความส าเร็ จ
ในผลิตภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผล และประสิทธิภาพเท่านั้น ยังมี
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอีกดังต่อไปนี้
แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่
1. การติดตามผลการดาเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้
ว่าการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเปูาประสงค์ หรือ
จุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ การติดตามผลการดาเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการ
ติดตามผลการดาเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน
โครงการต่างๆสอดคล้องตามตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี
2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ล ะ
ช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการกากับติดตามผลที่จะต้องจัดทารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับ
ทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วย
ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม

3. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบด้วยกระบวนการย่อย 3
ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และการนาเสนอผลการประเมิน การ
วัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสาเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กาหนด ซึ่งผลที่ได้
จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์รอบต่อไปขององค์กรการควบคุมและติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1) ความถู ก ต้ อ ง (Accuracy) ระบบการควบคุ ม และติ ด ตามผลที่ ถู ก ต้ อ งจะท าให้ เ กิ ด ความ
น่าเชื่อถือ และนาไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะทาให้ฝุายบริหารแก้ไขไม่
ตรงจุด โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรดาเนินการต่อไปอย่างไร
2) ความทัน เวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถกระตุ้นให้
ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพื่อการแก้ไขหรือปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลจากการ
ควบคุมและติดตามผลอาจไม่มี ความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร ดังนั้นระบบการควบคุมและ
ติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถนามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา
3) ความประหยั ด (Economy) ระบบการควบคุ ม และติ ด ตามผลจะต้ อ งสามารถท าให้ เ กิ ด
ประโยชน์ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อยที่สุด ประหยัด
ที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4) ความยื ด หยุ่ น (Flexibility) ระบบการควบคุ ม และติ ด ตามผลที่ ดี จ ะต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัวตามเวลา
และสภาพแวดล้อม
5) การสามารถเข้า ใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมีความ
ซับซ้อนน้อยที่สุดเพื่อความสะดวกในการใช้ และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจได้ง่าย
6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกาหนดมาตรฐานของการควบคุม
และติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถทาได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้
7) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัดวางระบบการควบคุม
และติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ ซึงระบบการควบคุมและ
ติ ด ตามผลควรจะครอบคลุ ม กิ จ กรรม
เหตุ ก ารณ์
และการด าเนิ น งานทุ ก อย่ า งภายในองค์ ก ร
ซึ่งถ้าหากองค์กรนาระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ก็จะไม่สามารถบรรลุผลตาม
ต้องการได้
8) การเน้ น กฎแห่ ง ข้ อ ยกเว้ น (Emphasis on The Exception) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากผู้ บ ริ ห าร
ไม่สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่สาคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะในหลัก
ใหญ่ที่เป็นสาระสาคัญจริงๆไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อ
การใช้อานาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
9) การใช้ ม าตรการหลายๆอย่ า ง (Multiple Criteria) การควบคุ ม และติ ด ตามที่ เ น้ น จุ ด ใด
จุดหนึ่ง หรือ มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทาให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละงานย่อมมีมาตรฐานที่
แตกต่างกันดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกาหนดให้เหมาะสมสาหรับกิจกรรมแต่ละประเภท
10) ก า ร แ ก้ ไ ข ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง (Corrective Active) ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล ที่ มี
ประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะต้องเสนอแนะด้วยว่า ควร
จะดาเนินการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และสามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลสาเร็จ
คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี ได้แก่
1) ต้องประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะต้องช่วยให้เกิดความมั่นใจว่า
องค์กรจะสามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้แล้ว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผลจะต้องคุ้มค่า
กับต้นทุนในการดาเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตามผลที่มากเกินความจาเป็น มีวิธีการหรือเทคนิคที่

ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูงนั้น ย่อมทาให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ผู้บริหารจึงควรคานึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของ
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการควบคุมและติดตามผลด้วย
2) รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงานผลความแตกต่าง
ระหว่างเปูาหมายที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถดาเนินการแก้ไข และ
ปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
3) เน้นส่วนสาคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วนสาคัญของผลงานอันจะ
ส่งผลต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่ส่วนสาคัญของความสาเร็จของงานตาม
วัตถุประสงค์ย่อมไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยชี้ให้เห็นถึงคามเป็นไปที่แท้จริงซึ่งจะมีผลต่อความสาเร็จของ
องค์กร
4) สามารถเข้าใจได้ง่าย การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะหาก
กระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเข้าใจ ก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม และไม่
อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้
5) เป็น ที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้ แจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็นถึงประโยชน์และ
เหตุผลประกอบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย
ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผล มีดังต่อไปนี้
1) ทาให้งานต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน หรืองานของแต่ละกลุ่ม
รวมถึ ง งานของแต่ ล ะหน่ ว ยงานสอดคล้ อ งกั น นอกจากนั้ น งานตามแผนระยะสั้ น และแผนระยะยาวของ
ทั้งองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย
2) ทาให้เปูาหมายขององค์กรสาเร็จสมบูรณ์ทั้งเปูาหมายหลักและเปูาหมายรอง เกิดขึ้นอย่าง
สอดคล้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่าสุด
3) ทาให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรดาเนินไปในแนวทาง
เดียวกันตลอดทั้งระบบ
4) ช่วยปูองกันมิให้ทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน ถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือต้อง
สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
5) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว้ และช่วยให้
สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ
6) ทาให้สามารถกาหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดในระหว่าง
กระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว
หลักการและเหตุผล
การนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) สู่การกระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาสาม
ปี ไปสู่ การปฏิบั ติและการติดตามประเมินผลเทศบาลตาบลชะมาย ได้ดาเนินการตามแนวทางของระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือซักซ้อมแนว
ทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอบแนวทางคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบกับคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทา
และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
การน าแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ ทศบาลต าบลชะมาย
มี ก ารด าเนิ น การตามข้ อ ก าหนดของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนาไปปฏิบัติ แจ้งสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบและใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้มีการ

จัดทาแผนดาเนินงานเพื่อให้มีการระบุช่วงระยะเวลาในการดาเนินการของแต่ละโครงการ กิจกรรมตามที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณดาเนินการ
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 ได้ มี ก ารก าหนดให้ มี อ งค์ ก รที่ ท าหน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
2.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน กรรมการ
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน กรรมการ
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน กรรมการ
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน กรรมการ
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
2.2 การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) กาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของ ทุกปีทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
3. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล ของเทศบาลตาบลชะมาย จะดาเนินการ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ประเมินผลเชิงปริมาณ โดยตรวจสอบโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.
2557-2559) ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยตรวจสอบว่า จานวนโครงการตามแผนสามปีที่นาไปทาแผน
ดาเนินงานกี่โครงการคิดเป็นร้อยละเท่าใด และเปรียบเทียบสัดส่วนของโครงการที่นาไปปฏิบัติมีจานวนกี่โครงการคิด
เป็นร้อยละเท่าใด
วิธีที่ 2 ประเมิน ผลเชิงปริ มาณ โดยการตรวจสอบโครงการและงบประมาณ ตามแผนการดาเนินงาน
ประจ าปี (พ.ศ.2557) ในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา โดยตรวจสอบจ านวนโครงการที่ เ สร็ จ เป็ น จ านวน
กี่โครงการ คิดเป็นร้อยละเท่าใด,จานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวนกี่โครงการ คิดเป็นร้อยละเท่าใด,
จ านวนโครงการที่ ไ ม่ ไ ด้ ด าเนิ น การกี่ โ ครงการ คิ ด เป็ นร้ อ ยละเท่ า ใด ทั้ ง นี้ จ ะมี ก ารเปรี ย บเที ย บงบประมาณที่
ดาเนินการ,ระหว่างดาเนินการ และไม่ได้เนินการ เป็นจานวนเท่าใด
วิ ธี ที่ 3 ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของประชาชน คื อ การประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของประชาชน
ต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลชะมาย ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดให้ แบ่งเป็น 2
แบบ คือ
1) ประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลในภาพรวม ตามระดับความพึง
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย และไม่พอใจ
2) ประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ตามระดับความพึง
พอใจ 4 ระดั บ คื อ พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้ อ ย และไม่ พ อใจ โดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งจากประชากร

ในเขตพื้น ที่ สรุปเป็ นข้อมูลน าเสนอผู้บ ริหาร เป็นข้อมูลตัดสินใจกาหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงาน
โครงการต่างๆ ต่อไป
4. การกาหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
การติดตามผลการดาเนินงาน จะดาเนินการประเมินผลแผนพัฒนาทุก ๖ เดือนของปีงบประมาณนั้นจะมี
การติดตามประเมินผล ๒ ครั้ง หรือขณะดาเนินการเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ
เพื่อปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลากาหนด บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ และติดตามโครงการ
หลังแล้วเสร็จ เพื่อสรุปผลสาเร็จของโครงการ ส่วนการประเมินผลการดาเนินการหลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ต้องแล้ว
เสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม เพื่อสรุปนาเสนอสภาเทศบาลตาบลชะมาย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย
และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการ
ที่ดีในที่สุด

ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และนโยบายการพัฒนา

ส่วนที่ 2
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และนโยบายการพัฒนา
ของนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย (พ.ศ.2557 – 2559)
วิสยั ทัศน์ของเทศบาลตาบลชะมาย
มุ่งพัฒนาสู่ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา ปลอดยาเสพติด คุณธรรมนาชีวิตสู่สังคมพัฒนา
ยั่งยืน”
พันธกิจ
เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตาบลชะมานในระยะ 5 ปี มุ่งสู่ วิสยั ทัศน์ที่ได้กาหนดไว้ เห็นควรกาหนดพันธ
กิจการพัฒนาของเทศบาลตาบลชะมาย ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
พันธกิจที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาด้านสาธารณสุข ตลอกจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินในการวางแผน
พัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการจัดการ
พันธกิจที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของแหล่งงานต่างๆ และประชาชนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 6 แก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิต
พันธกิจที่ 7 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
พันธกิจที่ 8 ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมายในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
โครงสร้างพืน้ ฐานการจราจร
และผังเมืองรวม

2. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาคนและ
สังคม

แนวทางการพัฒนา
1. จัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ในชุมชน เพื่ออานวยความสะดวกและให้บริการ
ประชาชนอย่างทั่วถึง
2. จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ มี
ความปลอดภัยในการสัญจร ความเสมอภาคในการ
ใช้พื้นที่ถนนและพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน
3. จัดวางและจัดทาผังเมืองรวมเพื่อดารงรักษาเมือง
และ บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

1. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม
และตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
2. สนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบ
3. อนุรักษ์ เผยแพร่ และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาให้บริการด้านสวัสดิการสังคม ปรับปรุง
การจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
5. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว
6. พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข
7. คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากอาหาร
การกิน
8. พัฒนาสถานที่บริการด้านกีฬาและการจัดการ
กีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาทางสังคม และ
พัฒนาศักยภาพของคนในสังคม
9. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาลงสู่โรงเรียนและชุมชน

สานักปลัด

กองช่าง
สานักปลัด,กองช่าง

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา 1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และฝึกอาชีพ
เศรษฐกิ จ และแก้ ไ ขปั ญ หา
ความยากจน
2. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารและการจัดการองค์กร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด

3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน

สานักปลัด

4. พัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยวของเทศบาล

สานักปลัด

5. สร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู้ ข องเมื อ ง เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และ
เยาวชนมีความรู้ และภาคภูมิใจในงานของตนเอง
และส่งเสริมการท่องเที่ยว

สานักปลัด

1. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
งบประมาณ การติดตามประเมินผลเพื่อให้ให้เกิด
ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการทางาน
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม และระบบจูงใจในการทางาน
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อลดการทางานที่ซ้าซ้อน
และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนและพนักงานเทศบาล ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
5. เพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทางาน
6. เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันฝุายพลเรือน
7. พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวกในการให้บริการ
8. นาระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP
SERVICE) มาใช้ในหน่วยงาน
9. พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักในการ
ให้บริการ SERVICE MIND

กองวิชาการและแผนงาน

สานักปลัด
สานักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
ทุกกอง
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารและการจัดการองค์กร
(ต่อ)

แนวทางการพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
10. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยี
ทุกกอง
สมัยใหม่มาใช้ในการบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว
เสมอภาค
11. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยี
แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กร

สานักปลัด

12. การให้บริการคานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว
โดยไม่ให้ประชาชนเสียเวลา และลดค่าใช้จ่าย

ทุกกอง

5. ยุทธศาสตร์ด้านสิง่ แวดล้อม 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลอง โดยให้ประชาชน
และพัฒนาระบบปูองกันและ ร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ริม
แก้ไขปัญหาน้าท่วม
คลองให้สะอาดสวยงาม

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ,กองช่าง

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,กองช่าง

3. เพิม่ พื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,กองช่าง
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

4. ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
และของเสียอันตราย เพิ่มภาชนะรองรับมูลฝอยเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน การทิ้งและการให้
เอกชนเข้ามามีบทบาทในการรักษาความสะอาดและ
เก็บขนขยะ
6. สร้างจิตสานึกแก่ประชาชนให้ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าเพื่อลดอัตราการเกิดมูลฝอย

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักษาความสะอาดในชุมชน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,
กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ยุทธศาสตร์ด้านสิง่ แวดล้อม 8. พัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
สานักปลัด,กองช่าง
และพัฒนาระบบปูองกันและ เนือ่ งจากน้าจากเทือกเขาหลวง (ทางทิศตะวันตก)
แก้ไขปัญหาน้าท่วม (ต่อ)
ทาให้พื้นที่ในเขต เทศบาลตาบลชะมายเป็นพื้นที่รับ
น้าไหลจากเขาหลวงประกอบกับในเขตเทศบาล
และบริเวณรอบ ๆ ซึ่งเคยเป็นคูและทิ้งนา เป็นที่รับ
ไว้ก่อนที่จะระบายลงทะเลก็เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย
และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในระยะเร่งด่วน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการ 1. จัดทาแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
กองคลัง
คลัง
นาแผนที่ภาษีมาจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างแรงจูงใจในการ เสียภาษี ประชาสัมพันธ์
และขอความร่วมมือจากผู้เสียภาษี

กองคลัง

3. จัดซื้อจัดจ้าง มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้

กองคลัง

คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
คาแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
แถลงต่อ สภาเทศบาลตาบลชะมาย
วันที่ 27 มีนาคม 2555
กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ได้ มี ห นั ง สื อ เลขที่
ลต.(นศ) 0702/ว 948 ลงวัน ที่ 9 มีน าคม 2555 แจ้ ง ผลการได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น นายกเทศมนตรี ต าบล
ชะมายตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช ประกาศ ณ วั น ที่ 8 มี น าคม 2555 รั บ รองข้ า ฯ นายประพั ฒ น์ รั ก ษ์ ศ รี ท อง
เป็นนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 (13)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการเลื อ กตั้ ง พ.ศ.2550 และมาตรา 95
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2545 ประกอบ ข้ อ 92
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห ารท้องถิ่น พ.ศ.2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2549
กระผม จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลชะมาย เพื่อให้การบริหารราชการในอานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย ได้บรรลุถึงภารกิจตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ต่อ พี่ น้อง ประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตาม
ที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ที่กาหนดให้ นายกเทศมนตรี แถลงนโยบาย
ต่อสภาเทศบาล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง ก่อนเข้ารับหน้าที่
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมายที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ความเปลี่ ย นแปลงของสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง เทคโนโลยี ใ นช่ ว งสองทศวรรษที่ ผ่ า นมา
ได้ส่งผลทาให้สังคมเกือบทุกแห่งได้ เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จาเป็นต้องสร้างปฏิกิริยาสนองตอบต่อ
สภาวะโลกาภิวัตน์ และปัญหาการขาดประสิทธิผลของการบริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวน
ทัศ น์ รู ป แบบและวิ ธีก ารบริ ห ารงานของหน่ ว ยงาน ไปสู่ รู ป แบบการบริห ารราชการแผ่ น ดิน แนวใหม่ (New
public administration model) ที่ เ รี ย ก ว่ า ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร บ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี อั น เ ป็ น รู ป แ บ บ
แนวทางในการบริหารจัดการงาน ที่ได้มีการผสมผสานหลักการ กรอบความคิดหลายๆ ประการเข้าไว้ด้วยกันได้แก่
การน าแนวคิ ดทางเศรษฐศาสตร์ สมั ยใหม่ แ นวคิ ดการบริ หารจั ดการธุ รกิ จสมั ยใหม่ แนวคิ ดทางรั ฐศาสตร์
ร่วมสมัย และการดาเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน
และแนวพระราชดาริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง
ซึ่งกระผมได้นามาเป็นหลักในการบริหารราชการ โดยมีหลักการ ดังนี้
1. แยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างบทบาทของข้าราชการฝุายการเมืองและข้าราชการประจา โดยการแยก
บทบาทจากกันอย่างชัดเจนระหว่างบทบาทของข้าราชการฝุายการเมืองและข้าราชการฝุายประจา ข้าราชการฝุาย

การเมืองจะเป็นผู้กาหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์หลักทางการบริหารให้ข้าราชการฝุายประจาเป็นผู้นานโยบาย
และยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2. การเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการเมืองในการทางานของภาค
ราชการ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง จัดให้มีกลไกเครื่องมือสาหรับปรับเปลี่ยนขยายตัวรูปแบบของความสัมพันธ์เชิง
อานาจระหว่างภาคราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม ให้ เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ในแนวนอน โดยมี
การเปิดให้ระบบองค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามีบทบาทส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ แทน
องค์การภาคราชการมากขึ้นและมีการถ่วงดุลอานาจ มีการตรวจสอบการทางาน การใช้อานาจขององค์การภาค
ราชการ
3. การปรับ เปลี่ย นกระบวนทัศน์จากการมุ่งเน้น กฎระเบียบมาเป็นการบริห ารมุ่งผลสั มฤทธิ์ ปัจจัย
ทางด้ า นการเมื อ ง การบริ ห าร อั น ได้ แ ก่ การพั ฒ นาการของสั ง คม การเมื อ งที่ น าไปสู่ ก ารแยกบทบาท
ที่ชัดเจนระหว่างข้าราชการฝุายการเมืองและข้าราชการประจา ตามกรอบแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) โดยให้ความสาคัญเรื่องการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ อันประกอบด้ วยพัฒนาองค์การ การพัฒนา
คุณภาพการบริหารงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลให้ เป็นระบบที่
เปิดกว้าง มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนา ขีดสมรรถนะ (Competency) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management) การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน และการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีความประพฤติที่เหมาะสมมี
ความเป็นกลางทางการเมืองในการคุ้มครองระบบคุณธรรม มีการเสริมพลังในการบริหารกาลังคน และการเพิ่มความ
คล่องตัวในการเคลื่อนย้ายกาลังคนให้แก่ส่วนราชการที่เป็นหน่วยปฏิบัติ
5. การพัฒนาระบบงบประมาณ มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการงบประมาณ ซึ่งเป็นระบบงานที่
สาคัญอีกประการหนึ่ง ในการบริหารราชการจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นการจัดการงบประมาณมุ่งเน้น
ผลงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อจะได้สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ส่วนราชการสามารถตอบสนองปัญหาในเชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยจะต้องมีการเสริมพลังให้แก่ส่วนราชการหน่วยปฏิบัติ มีการพัฒนา
กระบวนการจัดสรร ใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นทรัพยากรขององค์กรให้มีความโปร่งใส่และการแสดงภาระรับผิดชอบ
ด้านผลงานอย่างเป็นรูปธรรมเน้นความรับผิดชอบ (Accountability) ของผู้บริหารต่อประชาชน กล่าวคือ ผู้บริหาร
จะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนว่าองค์กรได้ใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิท ธิภาพและได้ผลอย่างไร
โดยการแสดงถึงว่าได้มีผลงานอะไรบ้ าง ได้ให้ บริการประชาชนในเรื่องใดบ้าง ผลงานหรือบริการเหล่ านั้นเป็น
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิต ต่อการทามาหากินของประชาชนอย่างไรและองค์กรจะต้องสามารถอธิบายต่อประชาชน
ได้ว่ากิจกรรมที่ทาลงไปนั้น เป็นการใช้เงินภาษี ประชาชนอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลและ
คุ้มค่า
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
บัดนี้ กระผมได้กาหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการภายใต้กรอบกฎหมายซึ่งเป็นแนวนโยบายที่
กระผมได้ให้ไว้ต่อพี่น้ องประชาชนตาบลชะมาย โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ พี่ น้อง ประชาชน ท้องถิ่นจะ
พัฒนาได้อย่างถูกทิศทางคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา สาเหตุของปัญหาและ แนวทางแก้ไข
พร้อมกับการ ตรวจสอบ ติดตาม ผลการดาเนินงานขององค์กร

ตามที่ พี่ น้องประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย ได้ให้ความไว้วางใจเลือกกระผมให้ดารงตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี ต าบลชะมาย เพื่ อ น านโยบายที่ ไ ด้ เ สนอต่ อ ประชาชนชาวเทศบาลต าบลชะมาย
สู่การปฏิบัติอย่ างเป็น รู ป ธรรม นโยบายของกระผมได้กาหนดขึ้นโดย ยึดมั่นในหลักการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และเป็นไปตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กฎข้อบังคับ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ที่ใช้ในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลชะมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับกฎข้อบังคับระเบียบปฏิบัติและหนังสือ
สั่งการ จากทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภายใต้ แนวคิด “ประชาร่วม
ทา ผู้นาร่วมคิด พันธกิจคืองานพัฒนา” และยุทธศาสตร์”ชะมายมั่นคง อนาคตยั่งยืน” ดังต่อไปนี้
นโยบายหลัก
1. บริหารงบประมาณ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
2. บริ ห ารจั ด การ การกระจายงบประมาณอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรมด้ ว ยความประหยั ด โปร่ ง ใส่
ตรวจสอบได้และมีการติดตามประเมินผลเชิงระบบ
3. เน้นการบริการชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4. จัดหาสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อก่อสร้างตลาดเทศบาลตาบลชะมาย
5. จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
6. จัดให้มีสายด่วนนายกเทศมนตรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
7. เน้นบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนงานปูองกันโรค
การรักษาความสะอาดของถนนทางเดินหรือที่สาธารณะ การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การดับเพลิง การ
ปูองกันน้าท่วม และอื่น ๆ เป็นต้น
8. ส่งเสริมการพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
9. ส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการจราจรและผังเมืองรวม
1. พัฒนา ปรับปรุง และขยายระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
เพื่อให้ได้รับความสะดวกและเพียงพอในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเพื่อรองรับการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ
2. จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการสัญจรความเสมอภาคในการใช้พื้นที่ถนน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาคนและสังคม
1. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งการสร้างสุขภาพในชุมชนโรงเรียน
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคนและครอบครัวทุกกลุ่มวัย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมทุกประเภท

5. ใช้แนวทางด้านกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนและสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการปูองกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะ
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
1. แก้ไขปัญหาความยากจนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่ม
อาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
2. ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
ขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารและการจัดการ
1. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนางบประมาณ
การติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทางาน (เช่น โครงการเทศบาลตาบลชะมาย
พบประชาชน, การจัดทาแผนพัฒนาตาบล เป็นต้น)
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและระบบจูงใจในการทางาน
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน ทั้ ง ด้ า นความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและทั ศ นคติ
ให้มีจิตสานึกที่ดี สามารถให้บริการอานวยความสะดวก สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่
ได้อย่างเต็มที่
4. บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดพื้นที่เป็นเปูาหมายและประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการ
5. การบริการต่าง ๆ และการบริการสาธารณะ เน้นความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ให้ประชาชนเสียเวลา
และลดค่าใช้จ่าย
ยุทธศาสตร์ดา้ นสิง่ แวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตาบลชะมายให้มีความพร้อม
ในการทางานอยู่เสมอ ตลอดจนจัดให้มีแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
3. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุมชน ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
4.โครงการแก้ไขปัญหาน้าท่วม เพื่อรองรับปัญหาน้าท่วมขังในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย
6. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะให้น้อยลง
7. ดูแลรักษาและพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1. ส่งเสริม พัฒนาด้านบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมายมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
2. บูรณาการงานด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลชะมาย

3. ส่งเสริม พัฒนา ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
ด้านการบริหารงานบุคคล
1. การจัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากรทั้งอัตรากาลังข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะสมกับงานหรือ (Put the right man on the right job)
2. การสื่อสารและนาวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรทั้งหมดในองค์กรทราบ เพื่อให้นาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
3. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ง านและการก าหนดโครงสร้ า งองค์ก ร การประเมิน ผลงานของบุ คลากร และระบบการให้ ร างวั ล ตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ
4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกาลังใจแก่พนักงานนอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การพัฒนาเพิ่มพูนขีดความสามารถและ
ศักยภาพอย่างเต็มที่
5. การให้อานาจในการตัดสินใจ กระจายอานาจให้การตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ ส่งเสริมให้
พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจาเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคคลที่
ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ที่เคารพทุกท่าน
นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลชะมาย ไปแล้วนั้น ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนชาวเทศบาลตาบลชะมาย โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และคานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้างการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมายกาหนดทุกประการ
ลาพังตัวกระผมหรือคณะผู้บริหารเพียงฝุายเดียวคงไม่สามารถบันดาลให้นโยบายที่กระผม ได้แถลงไว้
ต่อสภาอันทรงเกียรติในวันนี้ประสบความสาเร็จลุล่วงได้อย่างแน่นอนหากไม่ได้รับความร่วมมือจากฝุายนิติบัญญัติ
คือ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ ซึ่งท่ านทั้งหลายได้รับฉันทานุมัติ
จากพี่น้องประชาชนแต่ละเขตเลือกตั้งให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อออกเทศบัญญัติและผลักดันงบประมาณเพื่อใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นของเรา กระผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่พี่น้องประชาชนเลือกท่านทั้งหลาย และเลือกกระผมเข้ามาทา
หน้าที่ในฐานะตัวแทนในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องยืนยันได้ เป็นอย่างดีว่า เรามีนโยบายและเปูาหมายในการทางานที่
ตรงกัน
สุ ด ท้ า ยนี้ กระผมหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะหั ว หน้ า ฝุ า ยบริ ห ารของกระผม
จะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน เป็นอย่างดีในการที่แปลงนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลสูงสุด นั่นคือ ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตาบลชะมายทุกคน
ขอบคุณครับ
ประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย

ส่วนที่ 3
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปี 2557 และแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559)
เทศบาลตาบลชะมาย

ส่วนที่ 3
แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี 2557
และแผนพัฒนาสามปี (2557 – 2559) เทศบาลตาบลชะมาย
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิน่ โดยตนเอง
ประเด็นประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิน่
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิน่
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
10.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลังการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น
11.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12.มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13.มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14.มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15.มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17.มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18.มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ไม่มกี าร
ดาเนินการ ดาเนินการ




















แบบที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
ตารางที่ 1 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
ปีที่ 1 พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง
91
80,282,900
พื้นฐานการจราจรและผังเมือง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
78
10,210,000
และสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
20
12,490,000
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
39
18,885,000
และการจัดการองค์กร
5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
27
162,145,000
และพัฒนาระบบปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้าท่วม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการ
7
830,000
คลัง
รวม
262
284,842,900

ปีที่ 2 พ.ศ. 2558
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
72
59,732,100

ปีที่ 3 พ.ศ. 2559
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
59
98,117,200

รวม
จานวน
โครงการ
222

งบ
ประมาณ
238,132,200

77

10,260,000

76

9,060,000

231

29,530,000

17

1,890,000

18

2,210,000

55

16,590,000

39

17,135,000

30

6,185,000

108

42,205,000

34

70,380,000

15

5,990,000

76

238,515,000

7

830,000

6

810,000

20

2,470,000

246

160,227,100

204

122,372,200

712

567,442,200

๑๘

19
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แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประมวลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานประมาณ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อ เทศบาลตาบลชะมาย
วันที่รายงาน 23 ธันวาคม 2557
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดาเนินงาน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมือง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง
รวม
ร้อยละ

จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการทีไ่ ด้
ปรากฏอยูใ่ นแผน
ปฏิบตั ิ
ดาเนินงานประจาปี
2557
25
13
22
17
5
1
17
11
2
2
2
73
100.00

2
46
63.01
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกองวิชาการ
และแผนงาน ได้จัดทาแบบสอบถามตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อศึกษาการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลชะมาย และเพื่อสารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
ชะมายในภาพรวม โดยใช้แบบสอบถามที่สารวจความพึงพอใจของประชาชน ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน แยกเป็นการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดาเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลในภาพรวม จานวน 150
ชุด และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดาเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลแยกตาม
ยุทธศาสตร์ จานวน 180 ชุด (ยุทธศาสตร์ละ 30 ชุด) ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 330 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 100 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ผี ลต่อการดาเนินงานตามแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลชะมายในภาพรวม
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม
รวมเฉลีย่

พอใจมาก
53
28
37
30
28
31
37
40
45
329
24.37

พอใจปาน
พอใจน้อย
กลาง
80
17
90
31
83
30
86
32
77
42
92
24
92
20
89
84
773
57.26

20
19
235
17.41

ไม่พอใจ
0
1
0
2
3
3
1
1
2
13
0.96

22

สรุปความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลชะมาย แยกประเด็นยุทธศาสตร์
ภาพรวมทัง้ 6 ยุทธศาสตร์โดยเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ

พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการจราจรและผังเมือง

29.17
31.67
26.67
23.75

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการบริหาร
และการจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกัน
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง
ภาพรวม
ภาพรวมเฉลีย่ (%)

พอใจปาน
พอใจน้อย
กลาง
59.17
11.67
54.17
14.17
56.67
16.67
59.17
17.08

ไม่พอใจ
0
0
0
0

17.08

64.58

18.33

0

15.42
143.76
23.96

64.58
358.34
59.72

20.00
97.92
16.32

0
0
0

สรุปผล ประชาชนส่วนใหญ่มรี ะดับความพึงพอใจในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย อยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 59.72 โดยมีลาดับความพึงพอใจ ดังนี้
ลาดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม และ ยุทธศาสตร์
ที่ 6 ด้านการเงินการคลัง ค่าเฉลีย่ 64.58
ลาดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การบริหารและการจัดการองค์กร ค่าเฉลีย่ 59.17
ลาดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ค่าเฉลีย่ 56.67
ลาดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ค่าเฉลีย่ 54.17
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การประเมินความพึงพอใจการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตาบลชะมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐานการจราจรและผังเมือง
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
พอใจปาน
พอใจน้อย
กลาง
16
1

ความพึงพอใจ

พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการจราจรและผังเมือง

13

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

5
9
8
6
7
11

20
17
20
16
15
19

5
4
2
8
8
0

0
0
0
0
0
0

11
70
29.17

19
142
59.17

0
20
11.67

0
0
0

4) มีการรายงานผลการดาเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
รวมเฉลีย่

ไม่พอใจ
0

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
รวมเฉลีย่

พอใจมาก
15
8
13
9
4
4
11
12
76
31.67

พอใจปาน
พอใจน้อย
กลาง
14
1
20
2
14
3
14
7
17
9
20
6
16
3
15
130
54.17

3
34
14.17

ไม่พอใจ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
รวมเฉลีย่

พอใจมาก
14
3
8
8
8
4
10
9
64
26.67

พอใจปาน
พอใจน้อย
กลาง
14
2
21
6
18
4
16
6
15
7
19
7
16
4
17
136
56.67

4
40
16.67

ไม่พอใจ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
รวมเฉลีย่

พอใจมาก
9
5
10
5
8
4
7
9
57
23.75

พอใจปาน
พอใจน้อย
กลาง
21
0
19
6
19
1
16
9
12
10
18
8
20
3
17
142
59.17

4
41
17.06

ไม่พอใจ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้ นสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
รวมเฉลีย่

พอใจมาก
9
2
4
4
4
4
7
7
41
17.08

พอใจปาน
พอใจน้อย
กลาง
18
3
20
8
19
7
21
5
16
10
19
7
21
2
21
155
64.58

2
44
18.33

ไม่พอใจ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้ นการเงินการคลัง
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
รวมเฉลีย่

พอใจมาก
8
5
6
0
3
3
5
7
37
15.42

พอใจปาน
พอใจน้อย
กลาง
19
3
17
8
18
6
22
8
16
11
20
7
22
3
21
155
64.58

2
48
20.00

ไม่พอใจ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26

การวางแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลชะมาย ได้จั ดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
เทศบาลตาบลชะมาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556
โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) รวม 712 โครงการ งบประมาณ
567,442,200.-บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมือง
222
238,132,200
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
231
29,530,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
55
16,590,000
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
108
42,205,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไข
76
238,515,000
ปัญหาน้าท่วม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง
20
2,470,000
รวม
712
567,442,200
ตารางที่ 1 แสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลตาบลชะมาย
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จานวนโครงการ
ด้านการเงินการคลัง
ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญญหาน้า
ท่วม
ด้านการบริหารและจัดการองค์กร
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้านพัฒนาคนและสังคม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

0

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

91
72
59

20

40

ด้านการพัฒนา
ด้านพัฒนาคน เศรษฐกิจและ ด้านการบริหาร
และสังคม แก้ไขปัญหาความ และจัดการองค์กร
ยากจน
78
20
39
77
17
39
76
18
30

60

80

100

ด้านสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาระบบ ด้านการเงินการ
ปูองกันและแก้ไข
คลัง
ปัญญหาน้าท่วม
27
7
34
7
15
6

แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลตาบลชะมาย
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จานวนงบประมาณ (ล้านบาท)
ด้านการเงินการคลัง

ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญญหาน้า
ท่วม

ด้านการบริหารและจัดการองค์กร

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ด้านพัฒนาคนและสังคม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

0
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ปี 2557 80,282,900
ปี 2558 59,732,100
ปี 2559 98,117,200

100,000,000

ด้านการพัฒนา
ด้านพัฒนาคนและ เศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความ
สังคม
ยากจน
10,210,000 12,490,000
10,260,000 1,890,000
9,060,000
2,210,000

ด้านการบริหาร
และจัดการองค์กร
18,885,000
17,135,000
6,185,000

200,000,000
ด้านสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาระบบ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญญหาน้าท่วม
162,145,000
70,380,000
5,990,000

300,000,000
ด้านการเงินการ
คลัง
284,842,900
160,227,100
122,372,200

แผนภูมทิ ี่ 2 แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลตาบลชะมาย
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การจัดทางบประมาณ
เทศบาลตาบลชะมาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ
2557 จานวน 73 โครงการ เป็นจานวนเงิน 38,510,000 .-บาท โดยสามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมือง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง
รวม

โครงการของ
เทศบาล
25
22
5
17
2

14,955,500
10,200,920
1,932,000
10,486,500
340,000

2
73

340,000
38,254,920

งบประมาณ

ตารางที่ 2 แสดงโครงการในแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลตาบลชะมาย
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จานวนโครงการ
ด้านการเงินการคลัง
ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ปัญหา
น้าท่วม
ด้านบริหารและจัดการองค์กร
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจน
ด้านพัฒนาคนและสังคม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
จานวนโครงการ

25

5

10

15

20

25

30

ด้านการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านพัฒนาคน เศรษฐกิจและ ด้านบริหารและ และพัฒนาระบบ ด้านการเงินการ
แก้ปัญหาความ จัดการองค์กร ปูองกันและ
และสังคม
คลัง
ยากจน
แก้ปญ
ั หาน้าท่วม
22
5
17
2
2

แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงโครงการในแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลตาบลชะมาย
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จานวนงบประมาณ (ล้านบาท)
ด้านการเงินการคลัง
ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไข
ปัญญหาน้าท่วม
ด้านการบริหารและจัดการองค์กร
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
ด้านพัฒนาคนและสังคม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0

4,000,000

8,000,000

12,000,000

16,000,000

ด้าน
ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหาร
และพัฒนา ด้านการเงิน
ด้านโครงสร้าง ด้านพัฒนาคน เศรษฐกิจและ
และจัดการ
ระบบปูองกัน การคลัง
พื้นฐาน
และสังคม แก้ไขปัญหา
องค์กร
ความยากจน
และแก้ไขปัญญ
หาน้าท่วม
จานวนงบประมาณ (ล้านบาท) 14,955,500 10,200,920 1,932,000 10,486,500 340,000 340,000

แผนภูมทิ ี่ 4 แสดงงบประมาณในแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลตาบลชะมาย
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตาบลชะมาย
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ปรับปรุงถนนสายหนองแสง
1
ซอย1 หมู่ที่ 1
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
การจราจรและ
1.2 ก่อสร้างถนนสายซอยไทยเกื้อ
ผังเมืองรวม
(บ้านจ่าเชษฐ์) หมู่ที่ 1

1.3

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โอนลด
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ
โครงการ
ดาเนินการ

เงินอุดหนุน 649,000
ทั่วไป

-

-

-

เงินอุดหนุน 347,000
ทั่วไป

-

-

341,000

ก่อสร้างถนนสายบ้านนายมังกร เงินอุดหนุน 323,000
ซอย 2 หมู่ที่ 2
ทั่วไป

-

-

315,000

กองช่าง

-

กองช่าง ณ วันที่ 30 กันยายน

2557 โครงการอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ ณ
วันที่ 18 ธันวาคม
2557 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กองช่าง ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 โครงการอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ ณ
วันที่ 18 ธันวาคม
2557 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

งบประมาณไม่
พอจ่ายเนื่องจาก
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

-

-

๘๓

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โอนลด
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ
โครงการ
ดาเนินการ

เงินอุดหนุน 1,099,000
ทั่วไป

-

-

-

เงินอุดหนุน 285,000
ทั่วไป

-

-

273,000

1.6 ก่อสร้างถนนสาย ป.ศิลาชัย
เงินอุดหนุน 441,000
ซอย 1 (บ้านจ่าจิตร เพชรเงิน)
ทั่วไป

-

-

430,000

1.7 ก่อสร้างถนนสาย ป.ศิลาชัย
ซอย 2 (บ้านนายปัญญา)

-

-

287,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ปรับปรุงถนนสายนานอก
1
หมู่ที่ 2
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
1.5 ก่อสร้างถนนบ้านนายเหริญ–
การจราจรและ
บ้านนายอาพล เพชรชนะศึก
ผังเมืองรวม
หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุน 293,000
ทั่วไป

กองช่าง

-

กองช่าง ณ วันที่ 30 กันยายน

2557 โครงการอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ ณ
วันที่ 18 ธันวาคม
2557 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กองช่าง ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 โครงการอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ ณ
วันที่ 18 ธันวาคม
2557 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กองช่าง ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 โครงการอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ ณ
วันที่ 18 ธันวาคม
2557 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

งบประมาณไม่พอ
จ่ายเนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

-

-

-

๘๔

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โอนลด
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ
โครงการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ

-

-

-

กองช่าง

-

งบประมาณไม่พอ
จ่ายเนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

-

-

99,500

กองช่าง

ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

-

เงินอุดหนุน 522,000
ทั่วไป

-

-

-

กองช่าง

-

งบประมาณไม่พอ
จ่ายเนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

1.11 ค่าขยายเขตประปาสายหนอง เงินอุดหนุน 3,000,000
เหรียง –คลองจัง หมู่ที่ 5
ทั่วไป

-

-

1,980,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1.8 ก่อสร้างถนนสายบ้านนาย
เงินอุดหนุน 74,000
1
เทียนชัย หมู่ที่ 4
ทั่วไป
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
1.9 ก่อสร้างสถานที่ลอยกระทงริม เงินรายได้ 99,500
การจราจรและ
คลองวังหีบ (บริเวณวัดวังหีบ)
ผังเมืองรวม
หมู่ที่ 5
1.10 ก่อสร้างถนนสายซอยอั้นอุทิศ
หมู่ที่ 5

กองช่าง ณ วันที่ 30 กันยายน

2557 โครงการอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ ณ
วันที่ 18 ธันวาคม
2557 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

-

๘๕

ยุทธศาสตร์

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1.12
1
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
1.13
การจราจรและ
ผังเมืองรวม

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โอนลด
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ
โครงการ
ดาเนินการ

ปรับปรุงถนนสายนาคาทวด
ซอย 9 หมู่ที่ 6

เงินอุดหนุน 589,000
ทั่วไป

-

-

-

กองช่าง

-

ปรับปรุงถนนสายเขากลาย
ซอย 3 หมู่ที่ 3

เงินอุดหนุน 142,000
ทั่วไป

-

-

138,000

1.14 ปรับปรุงถนนสายหมู่บ้าน
สุมิตรา หมู่ที่ 7

เงินอุดหนุน 2,077,000
ทั่วไป

-

-

-

กองช่าง

-

1.15 ก่อสร้างถนนสายบ้านนางพุ่ม
ครุฑคง – บ้านนายกระจ่าง
หมู่ที่ 7

เงินอุดหนุน 356,000
ทั่วไป

-

-

-

กองช่าง

-

กองช่าง ณ วันที่ 30 กันยายน

2557 โครงการอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ ณ
วันที่ 18 ธันวาคม
2557 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

งบประมาณไม่พอ
จ่ายเนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

-

งบประมาณไม่พอ
จ่ายเนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย
งบประมาณไม่พอ
จ่ายเนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

๘๖

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โอนลด
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ
โครงการ
ดาเนินการ
กองช่าง ณ วันที่ 30 กันยายน

ยุทธศาสตร์ที่ 1.16 ก่อสร้างถนนสายบ้านนางปรีดา เงินอุดหนุน 254,000
1
รัตนบุรี– บ้านนายบัญญัติ
ทั่วไป
ยุทธศาสตร์การ
ขาคม หมู่ที 7
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
1.17 ก่อสร้างถนนสายซอยมัสยิด เงินอุดหนุน 464,000
การจราจรและ
หมู่ที่ 8
ทั่วไป
ผังเมืองรวม

-

-

245,000

-

-

-

กองช่าง

-

1.18 ค่าก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟูาส่อง เงินอุดหนุน 168,000
สว่าง บริเวณสวนสาธารณะ
ทั่วไป
เขาตาเล่ง หมู่ที่ 8
1.19 ก่อสร้างรางระบายน้าถนนสาย เงินอุดหนุน 99,000
หนองอาม ซอย 2 (จากบ้าน
ทั่วไป
นางบุญให้ จันทร์เมือง – บ้าน
นางโอฐ ชุมนาค) หมู่ที่ 2

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

99,000

2557 โครงการอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ ณ
วันที่ 18 ธันวาคม
2557 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

-

งบประมาณไม่พอ
จ่ายเนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

ผู้รับจ้างเสนอ
ราคาสูงกว่า
งบประมาณ
กองช่าง ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 โครงการอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ ณ
วันที่ 18 ธันวาคม
2557 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

๘๗

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โอนลด
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ
โครงการ
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1.20 ก่อสร้างรางระบายน้าถนนสาย เงินอุดหนุน 224,000
1
ทางเข้าเขาตาเล่ง– ลาเหมือง
ทั่วไป
ยุทธศาสตร์การ
สาธารณะ หมู่ที่ 8
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การจราจรและ
ผังเมืองรวม
1.21 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะหรือขยาย เงินอุดหนุน 772,000
เขตไฟฟูาสาธารณะในพื้นที่
ทั่วไป
ตาบลชะมาย (การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอทุ่งสง เป็น
ค่าใช้จ่ายการติดตั้งไฟ
สาธารณะ หรือขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะในพื้นที่ตาบลชะมาย)
1.22 ขยายเขตประปา สายซอยท่า เงินอุดหนุน 140,000
หลวง หมู่ที่ 2
ทั่วไป

-

-

-

กองช่าง

-

-

103,552.59

-

-

139,000

กองช่าง

ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

-

1.23 ปรับปรุงถนนสายขนส่งซอย 2 เงินรายได้ 2,314,000
หมู่ที่ 8

-

-

2,310,000

กองช่าง

ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

-

หมายเหตุ

-

งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
จากรัฐบาลไม่
เป็นไปตาม
เปูาหมาย
กองช่าง - ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ทาให้พื้นที่ในชุมชน
ได้รับแสงสว่าง
สะดวกต่อการ
คมนาคมและมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา

๘๘

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1.24 ค่าจ้างที่ปรึกษาสาหรับงาน
เงินรายได้ 150,000
1
ออกแบบ เพื่อให้ได้แบบแปลน
ยุทธศาสตร์การ
และรายละเอียดโครงการต่างๆ
พัฒนา
(ดาเนินการโดยวิธีสอบราคา)
โครงสร้าง
พื้นฐาน
1.25 ค่าจ้างเหมาตีเส้นจราจร
เงินรายได้ 74,000
การจราจรและ
ผังเมืองรวม

โอนเพิม่

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โอนลด
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ
โครงการ
ดาเนินการ

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

-

กองช่าง

-

หมายเหตุ

งบประมาณไม่พอ
จ่ายเนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย
งบประมาณไม่พอ
จ่ายเนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

๘๙

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
2
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนใน
ยุทธศาสตร์
เขตเทศบาลตาบลชะมาย
การพัฒนาคน
(โครงการส่งเสริมกิจกรรม
และสังคม
วิชาการในโรงเรียนสู่ประชาคม
อาเซียน)

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

เงินรายได้ 186,000

-

-

84,000

งานการศึกษา
สานัก
ปลัดเทศบาล

2.2 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เงินรายได้
เล็ก (ประเภทวัสดุสานักงาน โต๊ะ
ขาพับและถังน้าดื่มสแตนเลส)

5,500

-

-

5,490

งานการศึกษา
สานัก
ปลัดเทศบาล

2.3

50,000

-

-

38,097

งานการศึกษา
สานัก
ปลัดเทศบาล

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินรายได้

ผลการ
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ผลการประเมิน ดาเนินการ
โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณเพื่อ
ส่งเสริม
ภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักเรียน
ร.ร.วัดวังหีบ
ร.ร.วัดเขากลาย
ซื้อถังน้าสแตน
เลสทาให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
น้าดื่มที่สะอาด
จัดซื้อวัสดุ
-

หมายเหตุ
ร.ร.บ้าน
หนองหว้า
ไม่ได้เบิกจ่าย
เนื่องจากทาง
ร.ร.ได้จัด
กิจกรรมด้วย
ตนเอง

ครุภัณฑ์มา
ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทา
ให้เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนา ได้
เรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพิ่มขึ้น

๙๐

-

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2.4 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการ
2
สอนในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นา
ยุทธศาสตร์
เด็กเล็ก
การพัฒนาคน
- กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ
และสังคม
การศึกษา

2.5

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

โอนลด

32,000

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ

31,780

เงินรายได้

20,000

-

-

19,800

- กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเครื่องรับ
โทรทัศน์

เงินรายได้

12,000

-

-

11,980

โครงการสนับสนุนศูนย์การ
เรียนชุมชนตาบลชะมาย
(กศน.) (การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
การศึกษามุ่งสู่ประชาคม)

เงินรายได้

20,000

-

-

20,000

งานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
สานัก
เล็กได้มีวัสดุใช้
ปลัดเทศบาล ในการเรียนการ
สอน
งานการศึกษา เด็กนักเรียนใน
สานัก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
ปลัดเทศบาล เล็กมีสื่อสาหรับ
การเรียนการ
สอนที่ทันสมัย
งานการศึกษา จัดหาวัสดุ
สานัก อุปกรณ์เทคโนโลยี
ปลัดเทศบาล ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
(ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย)

-

-

-

-

๙๑

ยุทธศาสตร์

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2.6
2
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดหาอาหารเสริม
(นม) ให้กบั โรงเรียนและศูนย์
เด็กเล็ก
- เด็กนักเรียน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

โอนลด

เงินอุดหนุน 2,176,500 27,720
ทัว่ ไป

-

1,728,480

-

448,000

27,720

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ

1,695,366.74 งานการศึกษา เด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขต
สานัก
ปลัดเทศบาล พื้นที่และในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
1,395,780.84
นมดื่มเพื่อสุขภาพ
299,585.90
ร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์

โอนเพิ่ม
27,720
+2,176,500

รวมเป็น
2,204,200
- รายจ่ายค้าง
จ่ายอาหารเสริม
(นม) สาหรับ
ร.ร.ในเขต ทต.
ชะมาย ณ วันที่
30 ก.ย. 57
=337,934.46
- รายจ่ายค้าง
จ่ายอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ณ วันที่
30 ก.ย.57

=102,081.63

2.7

โครงการจ้างเหมาทาอาหาร
นักเรียน (อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน)
-โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบล
ชะมาย
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินอุดหนุน 4,444,000 79,200
ทั่วไป

-

4,276,000

3,324,000

-

3,324,000

-

952,000

1,120,000

79,200

งานการศึกษา เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลตาบล
สานัก
ปลัดเทศบาล ชะมายและเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารกลาง
วันที่สะอาดถูก
หลักอนามัย

-

โอนเพิ่ม
79,200
+
4,444,000

รวมเป็น
4,523,200

๙๒

ยุทธศาสตร์

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2.8
2
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดการศึกษาชั้น
อนุบาล (สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา)

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

โอนลด

เงินรายได้ 200,000

-

-

2.9 โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน เงินรายได้
- กิจกรรมเข้าค่ายอบรม
(มัสยิดบารอกัส)

ผลการ
งบประมาณ หน่วยงานที่
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ
สนับสนุน
70,355 งานการศึกษา
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ยในการ
สานัก
บริการ
ปลัดเทศบาล
สถานศึกษาเป็นค่า
พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการ
เรียนรูค้ ่าอุปกรณ์
ทางการศึกษา
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสาหรับเด็ก
เล็กบุคลากรทาง
การศึกษา โครง
การ,กิจกรรมต่างๆ
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทาให้เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
พัฒนา

60,000

-

-

-

งานพัฒนาชุมชน
สานัก
ปลัดเทศบาล

-

งบประมาณไม่
พอจ่ายเนื่องจาก
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

๙๓

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2.10 โครงการจัดงานรัฐพิธี
2
ยุทธศาสตร์
- กิจกรรมที่ 1
การพัฒนาคน
วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี
และสังคม

- กิจกรรมที่ 2
วันที่ 5 ธันวามหาราช

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

โอนลด

277,000

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ

83,380

เงินรายได้ 120,000

-

-

18,205

งานการศึกษา
สานัก
ปลัดเทศบาล

เงินรายได้ 120,000

-

-

58,175

งานการศึกษา
สานัก
ปลัดเทศบาล

- จัดกิจกรรมวันที่
12 สิงหาคม
ประดับธงตรา
สัญลักษณ์,พิธีถวาย
พระพร,เดิน
เทิดพระเกียรติ,
ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
จัดกิจกรรมวันที่ 5
ธันวาคม บาเพ็ญ
ประโยชน์,ประดับ
ธงตราสัญลักษณ์
,พิธีถวายพระพร
,เดินเทิดพระเกียรติ,
ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

-

-

๙๔

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
2
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปกปูอง
สถาบันชาติ

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
สานัก
ปลัดเทศบาล

เงินรายได้

30,000

-

-

-

- กิจกรรมที่ 4 อุดหนุนอาเภอ เงินรายได้
ทุ่งสง เพื่อจ่ายในโครงการรัฐพิธี
ต่างๆ

7,000

-

-

7,000

2.11 โครงการอนุรกั ษ์
ศิลปะวัฒนธรรม, ประเพณีและ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
- กิจกรรมที่ 1 การจัดงาน
ประเพณีชักพระ

1,003,000

เงินรายได้ 120,000

ผลการ
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ
งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รบั
การจัดสรร
งบประมาณ
จากรัฐบาลไม่
เป็นไปตาม
เปูาหมาย

งานการศึกษา อุดหนุนอาเภอ
สานัก
ทุง่ สงในรัฐพิธี
ปลัดเทศบาล ต่างๆ เช่น วัน
ปิยมหาราช

-

สนับสนุน
งานการศึกษา
งบประมาณ ได้แก่
สานัก
วัดเขากลายและวัด
ปลัดเทศบาล วังหีบในการตกแต่ง

-

640,761

-

-

100,000

-

เรือพระ ทาให้
ประชาชนได้ร่วมสืบ
ทอดประเพณีชัก
พระ

๙๕

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
2
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ
25,000

โอนเพิม่

โอนลด

-

-

ผลการ
งบประมาณ หน่วยงานที่
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ
25,000 งานการศึกษา อุดหนุนอาเภอทุ่ง
สงในการจั
ด
งาน
สานัก
ปลัดเทศบาล ประเพณีชักพระ

- กิจกรรมที่ 2 โครงการจัดงาน
เทศกาลประเพณีชักพระ อาเภอ
ทุ่งสง ประจาปี 2557

เงินรายได้

- กิจกรรมที่ 3 โครงการจัดงาน
ประเพณีเดือนสิบ ประจาปี
2557

เงินรายได้

15,000

-

-

15,000

งานการศึกษา
สานัก
ปลัดเทศบาล

- กิจกรรมที่ 4 โครงการถวาย
เทียนพรรษาและผ้าอาบน้า
ประจาปี 2557

เงินรายได้

20,000

-

-

20,000

งานการศึกษา
สานัก
ปลัดเทศบาล

อาเภอทุ่งสงทาให้
เยาวชน และ
ประชาชนได้ร่วม
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม
อุดหนุนอาเภอทุ่งสง
จัดงานประเพณีเดือน
สิบ ทาให้ประชาชน
ได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ให้คงอยู่สืบไป
ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงาน
โดยอุดหุนให้สภา
วัฒนธรรมตาบลชะ
มาย ช่วยในการจัด
กิจกรรมถวายเทียน
พรรษาและผ้า
อาบน้า

-

๙๖

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
2
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

- กิจกรรมที่ 5 อุดหนุน
โครงการงานประเพณีทิ้ง
กระจาด
วันสารทจีน

เงินรายได้

- กิจกรรมที่ 6 งานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจาปี
2557

เงินรายได้

50,000

โอนเพิม่

โอนลด

-

-

ผลการ
งบประมาณ หน่วยงานที่
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ
30,000 งานการศึกษา สนับสนุนงบประมาณ
สานัก ได้แก่ มูลนิธิ 108ปลัดเทศบาล 109 ในการจัดงาน
ประเพณีทิ้งกระจาด
วันสาทรจีนทาให้
ประชาชนตาบลชะ
มายได้ร่วมกันอนุรักษ์
เผยแพร่
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

5,000

- กิจกรรมที่ 7 จัดกิจกรรมวัน เงินรายได้ 190,000
เด็กในเขตเทศบาลตาบลชะมาย

-

-

-

-

-

185,000

งานการศึกษา
สานัก
ปลัดเทศบาล

-

งานการศึกษา จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติของ
สานัก
ปลัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก

งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รบั
การจัดสรร
งบประมาณ
จากรัฐบาลไม่
เป็นไปตาม
เปูาหมาย

-

เล็กตาบลชะมาย

๙๗

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
2
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคม

ที่

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

โอนลด

- กิจกรรมที่ 8
วันลอยกระทงประจาปี 2557

เงินรายได้ 300,000

-

-

- กิจกรรมที่ 9
กิจกรรมแจกยิ้มอิ่มธรรม

เงินรายได้

70,000

-

-

- กิจกรรมที่ 10 กิจกรรม
ทาบุญ
ตักบาตรในวันสาคัญหรืองาน
ประจาปีของท้องถิ่น

เงินรายได้

30,000

-

-

โครงการ/กิจกรรม

ผลการ
งบประมาณ หน่วยงานที่
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ
34,120 งานการศึกษา
งดจัดงานรืน่
สานัก
เริงเนื่องจาก
ปลัดเทศบาล
สมเด็จ
พระสังฆราช
สิ้นพระชนม์
69,431
สานัก
จัดกิจกรรมให้
ปลัดเทศบาล เยาวชนและ
ประชาชนร่วม
ทาบุญตักบาตร
พระสงฆ์ 99 รูป
ทาให้ประชาชนมี
ความประพฤติดีมี
คุณธรรม สามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างปกติสุข
งานการศึกษา
ใช้
สานัก
งบอุดหนุน
ปลัดเทศบาล
เฉพาะกิจ
ของอาเภอ
ทุ่งสง
๙๘

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
2
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

- กิจกรรมที่ 11 งานประเพณี
ของท้องถิ่นและงานรัฐพิธีอื่นๆ

เงินรายได้ 130,000 35,000

- กิจกรรมที่ 12
วันเทศบาล 24 เมษายน

เงินรายได้

50,000

-

โอนลด
-

37,000

ผลการ
งบประมาณ หน่วยงานที่
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ
151,410 งานการศึกษา สามารถรักษา
สานัก
ประเพณีให้คงมี
ปลัดเทศบาล
ต่อไป
ประชาชนมี
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย์

10,800

งานธุรการ พนักงานเทศบาล
สานัก และพนักงานจ้าง
ปลัดเทศบาล เกิดขวัญกาลังใจ
และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเทศบาล
กับประชาชน

๙๙

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2.12 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เงินรายได้ 400,000
2
คุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์
คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ (ภายใต้
การพัฒนาคน
การดาเนินงานพัฒนาศักยภาพ
และสังคม
สตรีในชุมชนการจัดตั้งชมรม
ผู้สูงอายุ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ผู้ไร้ความสามารถและผู้ปุวยโรค
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในตาบล)
-โครงการปฏิบัติธรรมไหว้พระ
สุขใจ ชมรมผู้สูงอายุ
-โครงการเข้าพรรษาพระสุขใจผู้
สูงวัยไปทาบุญ
2.13 โครงการเทศบาล
พบประชาชน

เงินรายได้ 300,000

ผลการ
งบประมาณ หน่วยงานที่
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
โอนเพิม่
โอนลด
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ
300,000 70,000 งานพัฒนาชุมชน - ผู้สูงอายุจานวน
โอนลด
100 คนได้พบปะ
สานัก
300,000
ปลัดเทศบาล แลกเปลี่ยนปฏิบัติ
ธรรมและสามารถ
400,000
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่
คงเหลือ
บุตรหลานและ
100,000

-

-

ครอบครัวได้
- ผู้สูงอายุตาบล ชะ
มายมีกิจกรรม
ร่วมกันในการสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมและ
สร้างสรรค์ให้เกิด
องค์ความรู้ความรัก
สามัคคี
293,819 งานพัฒนาชุมชน ให้บริการต่างๆ
แก่ประชาชน
สานัก
ปลัดเทศบาล นอกสถานที่ทา
ให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจใน
การทาบริการคิด
เป็นร้อยละ
82.98

-

๑๐๐

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2.14 โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพ
2
ติดในชุมชน
ยุทธศาสตร์
– กิจกรรมที่ 1 แก้ไขปัญหายา
การพัฒนาคน
เสพติด (รณรงค์ปูองกันยาเสพ
และสังคม
ติดในชุมชน)

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

โอนลด

90,000

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ

-

เงินรายได้

50,000

-

-

-

- กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนสมัชชา เงินรายได้
หมู่บ้านชุมชนพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด(อาเภอทุ่งสง)

40,000

-

-

-

งานพัฒนาชุมชน- ดาเนินการโดยไม่
สานัก ใช้งบประมาณของ
ปลัดเทศบาล เทศบาล
- ผู้ผ่านการบาบัด
ยาเสพติดจานวน
21 คนสามารถ
ซ่อมแซม
เครื่องใช้ไฟฟูา
ภายในบ้านได้เอง
งานพัฒนาชุมชน- ดาเนินการโดยไม่
สานัก ใช้งบประมาณของ
ปลัดเทศบาล เทศบาลในการจัด
กิจกรรม
- ส่งเสริมการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ผ่านการ
บาบัดฟื้นฟู

-

ใช้งบเงิน
อุดหนุนเฉพาะ
กิจของท้องถิ่น
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช
จานวน
71,500.บาท

-

ใช้งบเงิน
อุดหนุนเฉพาะ
กิจของท้องถิ่น
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช
จานวน
62,500.บาท

๑๐๑

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2.15 โครงการส่งเสริมศูนย์พฒ
ั นา
2
ครอบครัวในชุมชนตาบล
ยุทธศาสตร์
ชะมาย
การพัฒนาคน
- กิจกรรมที่ 1 โครงการสาน
และสังคม
สัมพันธ์สายใยครอบครัว

- กิจกรรมที่ 2 อบรมคุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชนและประชาชน

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

โอนเพิม่

โอนลด

70,000

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ

-

เงินรายได้

40,000

-

-

-

งานพัฒนาชุมชน
สานัก
ปลัดเทศบาล

-

เงินรายได้

30,000

-

-

-

งานพัฒนาชุมชน
สานัก
ปลัดเทศบาล

-

งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
จากรัฐบาลไม่
เป็นไปตาม
เปูาหมาย
งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
จากรัฐบาลไม่
เป็นไปตาม
เปูาหมาย

๑๐๒

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2.16 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ
2
เยาวชนตาบลชะมาย (ส่งเสริม
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเด็กและเยาวชน)
การพัฒนาคน
และสังคม

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ
เงินรายได้

50,000

โอนเพิม่

โอนลด

-

-

ผลการ
งบประมาณ หน่วยงานที่
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ
งบประมาณไม่
งานพัฒนาชุมชน
พอจ่าย
สานัก
เนื่องจากได้รบั
ปลัดเทศบาล
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

2.17 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่
สตรีในชุมชน

350,000

- กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา
สตรีตาบลชะมาย

เงินรายได้ 300,000

- กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการมี เงินรายได้
รายได้ของกลุ่มพัฒนาสตรี
เทศบาลตาบลชะมาย

50,000

50,000
-

-

-

-

-

งานพัฒนาชุมชน
สานัก
ปลัดเทศบาล

-

งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รบั
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

50,000 งานพัฒนาชุมชน - กลุ่มสตรีให้บริการ
เช่าเครื่องใช้ใน
สานัก
ปลัดเทศบาล ครัวเรือน เฉพาะใน
พื้นที่ ทต.ชะมาย
- ทาให้กลุ่มสตรีมี
ความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้นมีรายได้เพิ่ม

๑๐๓

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่
2
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคม 2.18 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ไร้ เงินรายได้
ความสามารถ และผู้ปุวยโรค
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในตาบล
(การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์)

ยุทธศาสตร์ที่

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ
มากขึ้น

10,000

-

-

-

2.19 โครงการอบรม อสม. (อุดหนุน
อสม. ในหมู่ที่ 1 – 8)

เงินอุดหนุน 150,000
ทั่วไป

-

-

29,640

2.20 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

เงินรายได้

-

-

29,825

30,000

งานพัฒนาชุมชน
สานัก
ปลัดเทศบาล

-

กองสาธารณสุข อุดหนุนโครงการ
และสิ่งแวดล้อม อสม.รณรงค์ร่วมใจ
ร่วมสร้างพลัง
สุขภาพ
กองสาธารณสุข จัดทาโครงการ
และสิ่งแวดล้อม ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และยาคุมกาเนิด
สุนัขและแมว
ร่วมกับโครงการ
เทศบาลตาบล

งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รบั
การจัดสรร
งบประมาณ
จากรัฐบาลไม่
เป็นไปตาม
เปูาหมาย

-

-

๑๐๔

ยุทธศาสตร์
2
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคม

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

2.21 โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วม เงินรายได้ 400,000
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
(การแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน
และประชาชน)

-

-

149,105

2.22 โครงการก่อสร้างสถานที่ออก
กาลังกายพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์
การออกกาลังกายในร่มและ
กลางแจ้ง (จัดซื้อวัสดุกีฬา)

-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

เงินรายได้

90,000

ผลการ
หน่วยงานที่
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการ ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ
ชะมายพบ
ประชาชน
งานการศึกษา ร่วมกิจกรรมทุ่งสง
เกมส์และกีฬา
สานัก
ภายในและ
ปลัดเทศบาล

-

งานการศึกษา ซื้อวัสดุกีฬาเพื่อให้
สานัก ประชาชนมี
ปลัดเทศบาล อุปกรณ์ออก
กาลังกาย

-

ภายนอกเทศบาล
ทาให้เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ด้านกีฬา

-

90,000

๑๐๕

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์

งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

โอนลด

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ
3
ให้ประชาชน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
- กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมอาชีพ
เศรษฐกิจและ
ต่างๆ แก่ประชาชนตามที่
แก้ไขปัญหา
ต้องการ
ความยากจน

- กิจกรรมที่ 2 โครงการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการ
เกษตร

260,000

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ

80,000

เงินรายได้

150,000

-

-

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
เทศบาล

-

เงินรายได้

50,000

-

-

50,000

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
เทศบาล

จัดอบรมเกี่ยวกับ
การใช้อุปกรณ์
การเกษตร
ประชาชนได้นา
อุปกรณ์
การเกษตรมาใช้
เพื่อให้เกิดความ

งบประมาณไม่
พอจ่ายเนื่องจาก
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

๑๐๖

สะดวกมากยิ่งขึ้น

- กิจกรรมที่ 3 โครงการกลุ่ม
แพทย์แผนไทยประจาปี 2557

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่
- กิจกรรมที่ 4 โครงการฝึก
3
อาชีพนวดแผนไทยคนพิการ
ยุทธศาสตร์
และคนตาบอด
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหา 3.2 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและ
ความยากจน
เรียนรูต้ ามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

เงินรายได้

30,000

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ
เงินรายได้

30,000

-

-

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

-

-

-

80,000

เงินรายได้

50,000

30,000

งานพัฒนา ทาให้กลุ่มสตรีมี
ชุมชนสานัก
อาชีพเพิ่ม
ปลัดเทศบาล รายได้เพิ่มขึ้น

ผลการ
หน่วยงานที่ ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการ ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ
งบประมาณไม่พอ
งานพัฒนา จ่ายเนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

ชุมชน
สานักปลัด
เทศบาล

-

-

-

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
เทศบาล

-

งบประมาณไม่พอ
จ่ายเนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

๑๐๗

- กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมโครงการ เงินรายได้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

30,000

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 โครงการพัฒนากระบวนการ
เงินรายได้ 50,000
3
เรียนรู้ในชุมชนตาบลชะมาย
ยุทธศาสตร์
(สนับสนุนดาเนินงานศูนย์บริการ
การพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
เศรษฐกิจและ
ประจาตาบล)
แก้ไขปัญหา 3.4 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
เงินรายได้ 700,000
ความยากจน
(เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน)

3.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สานักงานเทศบาลตาบลชะมาย
หมู่ที่ 6

เงินอุดหนุน 842,000
ทั่วไป

-

-

-

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด
เทศบาล

-

งบประมาณไม่
พอจ่ายเนื่องจาก
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

ผลการ
งบประมาณ หน่วยงานที่ ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ
งานพัฒนาชุมชน
งบประมาณไม่พอ
-

โอนเพิม่

โอนลด

-

-

-

-

-

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
เทศบาล

-

ส่งคืนใน
ปีงบประมาณ
2558
เนื่องจากไม่มี
งบประมาณ

-

-

-

กองช่าง

-

งบประมาณไม่พอ
จ่ายเนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป

สานักปลัด
เทศบาล

จ่ายเนื่องจาก
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

๑๐๘

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบอนุมตั ิ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 โครงการพัฒนากระบวนการ
เงินรายได้
3
เรียนรู้ในชุมชนตาบลชะมาย
ยุทธศาสตร์
(สนับสนุนดาเนินงานศูนย์บริการ
การพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
เศรษฐกิจและ
ประจาตาบล)
แก้ไขปัญหา
ความยากจน

50,000

โอนเพิม่

โอนลด

-

-

ผลการ
งบประมาณ หน่วยงานที่ ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ที่ดาเนินการ ดาเนินการ ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ
งานพัฒนาชุมชน
งบประมาณไม่พอ
สานักปลัด
เทศบาล

จ่ายเนื่องจาก
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

๑๐๙

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 โครงการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
4
- กิจกรรมที่ 1 การจัดทาเวที
ยุทธศาสตร์
ประชาคมเพื่อการประสานแผน
การพัฒนา
ชุมชน
ด้านการ
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร
- กิจกรรมที่ 2 การจัดทา
แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 โครงการอบรมจริยธรรมและ
4
สร้างแรงจูงใจในการทางาน

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

โอนลด

80,000

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ

74,806

เงินรายได้

40,000

-

-

35,336

งานวิเคราะห์
กองวิชาการ
และแผนงาน

จัดประชุมประชาคม
เมื่อวันที่ 10-12 และ
14 มีนาคม 2557
เพื่อให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นซึ่งมี
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมโครงการจานวน
116 คน

-

เงินรายได้

30,000

10,000

-

39,470

งานวิเคราะห์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กองวิชาการ เวทีประชาคมเมือง
และแผนงาน เทศบาลตาบลชะมาย

-

เงินรายได้

50,000

-

-

12,900

งานการ
เจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.57
ณ โรงแรม แกรนด์
เซาธ์เธิน ซึ่งมีตัวแทน
ประชาชนทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเข้าร่วม
โครงการจานวน
128 คน และได้มีส่วน
ร่วมในแผนพัฒนาสาม
ปี (2558-2560)
- ดาเนินการจัดทา
ประมวลจริยธรรม

-

๑๑๐

ยุทธศาสตร์

ที่

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

โอนลด

ข้าราชการและลูกจ้าง
สานัก
ปลัดเทศบาล ของ ทต.ชะมาย เมื่อ

(ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)

4.3

ยุทธศาสตร์ที่
4.4
4
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ

เงินรายได้

25,000

-

-

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เงินรายได้
ทางเว๊บไซด์

8,000

-

-

วันที่ 22 ธ.ค. 56
- เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมของ
พนักงาน เทศบาล
- เกิดความรักสามัคคี
ภายในองค์กร
- เกิดจิตสานึกรัก
องค์กรและร่วมกัน
พัฒนาองค์การ
25,000 งานนิติกรกอง ดาเนินการจัดตั้งศูนย์
วิชาการและ ข้อมูลข่าวสาร ทต.
แผนงาน และ ชะมาย ณ สนง.ทต.
งานธุรการสานัก ชะมาย ให้เป็นไป
ตามระเบียบฯเพื่อ
ปลัดเทศบาล
บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนมีผู้มาใช้
บริการในปี 2557
จานวน 4 ราย
จ้างเหมาบริการผู้ดูแล
7,000
งาน
ประชาสัมพันธ์ ระบบในการจัดทาและ
กองวิชาการ ปรับปรุงระบบข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล

-

-

-

-

๑๑๑

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ด้านการ
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ
ตาบลชะมาย
www.chamai.com
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
งาน
ประชาสัมพันธ์ เช่น ปูายไวนิล, ปูาย
กองวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้ประชาชน
และแผนงาน ทราบ โดยเบิกจ่ายจาก
ค่าจ้างเหมาบริการ
งบประมาณของสานัก
ปลัดเทศบาลจึงไม่ได้
ดาเนินการตาม
โครงการอีก เพื่อลด
ความซ้าซ้อนของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

และแผนงาน

4.5

โครงการประชาสัมพันธ์ (พัฒนา เงินรายได้
ระบบการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์)

ยุทธศาสตร์ที่
4.6 โครงการจัดหาวัสดุและครุภณ
ั ฑ์
4
สานักงานของหน่วยงานต่างๆ
ยุทธศาสตร์
ภายในเทศบาล
การพัฒนา
ด้านการ
(1) กองช่าง

50,000

-

-

-

2,737,000

591,600

498,500

182,050

-

-

๑๑๒

ยุทธศาสตร์
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่
4
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การจัดการ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ

- ครุภัณฑ์สานักงานทั้งหมด

เงินรายได้

88,000

-

-

81,350

กองช่าง

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา)

เงินรายได้

27,000

-

-

-

กองช่าง

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เงินรายได้
(เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ)

96,000

-

-

95,700

กองช่าง

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่องสารองไฟ)

เงินรายได้

7,500

-

-

-

กองช่าง

- ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
(เครื่องบันทึกเสียง)

เงินรายได้

5,000

-

-

5,000

กองช่าง

- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้
(กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล)

20,000

-

-

-

กองช่าง

กองช่างมีความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
-

- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(เครื่องตัดพื้นคอนกรีต)

40,000

-

-

-

กองช่าง

-

เงินรายได้

กองช่างมีความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
กองช่างสามารถ
ปฏิบัติงานได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น
-

งบประมาณ
ไม่พอจ่าย
งบประมาณ
ไม่พอจ่าย
งบประมาณ
ไม่พอจ่าย
งบประมาณ
ไม่พอจ่าย
๑๑๓

ยุทธศาสตร์
องค์กร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(เครื่องอัดอากาศ)

เงินรายได้

65,000

-

- ค่าจ้างที่ปรึกษาสาหรับงาน
ออกแบบ

เงินรายได้

150,000

-

โอนลด

-

1,631,000

(2) สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่
4
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

โอนเพิม่

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ

-

กองช่าง

-

งบประมาณ
ไม่พอจ่าย

-

กองช่าง

-

งบประมาณ
ไม่พอจ่าย

249,800

- ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์)

เงินรายได้

32,000

-

-

32,000

งานปูองกัน งานปูองกันฯมี
และบรรเทา ความสะดวกใน
สาธารณภัย การปฏิบัติงาน

-

- ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี)

เงินรายได้

23,000

-

-

22,800

งานปูองกัน งานปูองกันฯมี
และบรรเทา ความสะดวกใน
สาธารณภัย การปฏิบัติงาน

-

๑๑๔

ยุทธศาสตร์
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่
4
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ

- ครุภัณฑ์สานักงาน
(โต๊ะคอมพิวเตอร์)

เงินรายได้

7,000

-

-

7,000

งานปูองกัน งานปูองกันฯมี
และบรรเทา ความสะดวกใน
สาธารณภัย การปฏิบัติงาน

-

- ครุภัณฑ์สานักงาน
(เก้าอี้คอมพิวเตอร์)

เงินรายได้

3,000

-

-

3,000

งานปูองกัน งานปูองกันฯมี
และบรรเทา ความสะดวกใน
สาธารณภัย การปฏิบัติงาน

-

- ครุภัณฑ์สานักงาน
(เครื่องกรองน้า)

เงินรายได้

35,500

-

-

-

- ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
1) ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม
2) ชุดไมค์โปรเดี่ยม
3) เครื่องบันทึกเสียง

เงินรายได้

120,500
82,500
33,000
5,000

-

821,000
82,100
-

-

งานธุรการ
สานัก
ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สานัก
ปลัดเทศบาล

-

งบประมาณ
ไม่พอจ่าย

เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

-

๑๑๕

ยุทธศาสตร์
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่
4
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เงินรายได้
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
(3) เครื่องสารองไฟ
(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
เงินรายได้
ดิจิตอล)

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาห้อง เงินรายได้
ประชุมสภาทต.ชะมาย
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่อง
เสียงห้องประชุมสภา ทต.ชะ
มาย

57,500
32,000
2,500
23,000

10,000

โอนเพิม่

-

-

โอนลด

-

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ
56,400
31,900
1,700
22,800

-

-

1,220,000

970,000

-

-

-

250,000

-

-

-

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ
เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

-

งานกิจการ
สภาฯ
สานัก
ปลัดเทศบาล

-

งานกิจการ
สภาฯ
สานัก
ปลัดเทศบาล

-

งบประมาณ
ไม่พอจ่าย
เนื่องจาก
ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
จากรัฐบาลไม่
เป็นไปตาม
เปูาหมาย
งบประมาณ
ไม่พอจ่าย
เนื่องจาก
ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
จากรัฐบาลไม่
เป็นไปตาม

งานธุรการ
สานัก
ปลัดเทศบาล

๑๑๖

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ
เปูาหมาย

ยุทธศาสตร์ที่
4
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

- ครุภัณฑ์สานักงาน
1) โต๊ะคอมพิวเตอร์
2) เก้าอี้คอมพิวเตอร์
3) โต๊ะและเก้าอี้ทางาน
4) ตู้สาหรับจัดเก็บชุดกาแฟ
5) ชุดรับแขก

เงินรายได้

- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(ถังต้มน้าไฟฟูา)

เงินรายได้

58,500
7,000
3,000
24,000
4,500
20,000

-

-

46,500
7,000
3,000
24,000
4,000
8,500

17,000

-

-

-

งานกิจการ งานกิจการสภาฯ
สภาฯ
สานักปลัดมีความ
สานัก
สะดวกในการ
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติงาน

งานกิจการ
สภาฯ
สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

งบประมาณ
ไม่พอจ่าย

๑๑๗

ยุทธศาสตร์
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่
4
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เงินรายได้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด
LED สี แบบ Network
3) เครื่องสารองไฟฟูาขนาด
750VA

47,000
27,000

-

-

-

18,000

-

-

-

2,000

-

-

-

(3) กองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม
- วัสดุสานักงาน
(เก้าอี้พลาสติก)

405,500

- ครุภัณฑ์สานักงาน
(โต๊ะและเก้าอี้ทางาน)

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ
งานกิจการ
สภาฯ
สานัก
ปลัดเทศบาล

-

งบประมาณ
ไม่พอจ่าย

89,100

เงินรายได้

44,000

-

-

-

กองสาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

-

งบประมาณ
ไม่พอจ่าย

เงินรายได้

4,500

-

-

3,700

กองสาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ดาเนินการแล้ว

-

๑๑๘

ยุทธศาสตร์
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่
4
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์)

เงินรายได้

70,000

-

-

64,000

กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และ
สามารถปฏิบัติงาน
สิ่งแวดล้อม ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

-

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่องพิมพ์)

เงินรายได้

18,500

-

-

17,900

กองสาธารณสุข กองสาธารณสุขมี
และ
ความสะดวกในการ
สิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน

-

- ครุภัณฑ์สานักงาน
(ตู้เหล็กบานเลื่อน)

เงินรายได้

3,500

-

-

3,500

กองสาธารณสุข ดาเนินการแล้ว
และ
สิ่งแวดล้อม

-

- ครุภัณฑ์อื่นๆ
(เต๊นท์ชนิดโค้งพร้อมผ้าใบคลุม)

เงินรายได้ 265,000

-

-

-

กองสาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

-

งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
จากรัฐบาลไม่
เป็นไปตาม
เปูาหมาย

๑๑๙

ยุทธศาสตร์
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่
4
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

(4) กองวิชาการและแผนงาน
- ครุภัณฑ์สานักงาน
4.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
- โต๊ะคอมพิวเตอร์
- เก้าอี้คอมพิวเตอร์
- ตู้เหล็กบานเลื่อน
- โต๊ะและเก้าอี้สานักงาน

โอนเพิม่

โอนลด

162,000

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ
63,700

เงินรายได้

4.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและ เงินรายได้
วิทยุ
- เครื่องบันทึกเสียง

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ

กองวิชาการ
และแผนงาน
7,000
3,000
3,500
4,000

5,000

-

-

-

-

3,500
3,700

5,000

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการและ
แผนงานมีตู้ไว้
สาหรับใส่เอกสาร
ทางราชการเพื่อ
ไม่ให้เกิดความ
เสียหาย
-ตู้เหล็กบานเลื่อน
1 ตู้
-โต๊ะและเก้าอี้
สานักงาน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่อง
บันทึกเสียงเพื่อ
ใช้ในการบันทึก
รายงานการประชุม
ของกองวิชาการ
และแผนงาน

-

-

๑๒๐

ยุทธศาสตร์
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4.3 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา เงินรายได้
และเผยแพร่(งานบริหารทั่วไป)

4.4 ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
(งานนิติการ)
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์
- เครื่องสารองไฟ

ยุทธศาสตร์ที่
4
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ
25,000

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

-

งานนิติการ กองวิชาการ
และแผนงาน

เงินรายได้ 47,000

4.5 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เงินรายได้
(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องสารองไฟ
- เครื่องพิมพ์

27,000
18,000
2,000
57,500
32,000
2,500
23,000

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ

-

-

-

-

-

งบประมาณ
ไม่พอจ่าย

งบประมาณ
ไม่พอจ่าย

51,500 งานวิเคราะห์ฯ
ซื้อครุภัณฑ์
กองวิชาการ คอมพิวเตอร์ของ
31,900 และแผนงาน กองวิชาการเพื่อใช้
1,700
ในการปฏิบัติงาน
17,900
และบริการ
ประชาชน
๑๒๑

ยุทธศาสตร์
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

4.6 ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ
(5) กองคลัง
ครุภัณฑ์สานักงาน
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จานวน 3 เงินรายได้
ตู้

4.7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
เงินรายได้
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
สาธารณะภัยในชุมชน (ค่าใช้จ่าย
ยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวกับ
4
สาธารณภัยต่างๆ)
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
4.8 โครงการปูองกันภัยและบรรเทา
การจัดการ
สาธารณภัยของประชาชน
องค์กร

10,000

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

-

-

-

40,000

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

งบประมาณ
ไม่พอจ่าย

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี
งานพัสดุ และงาน
จัดเก็บภาษี

-

-

งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
จากรัฐบาลไม่
เป็นไปตาม
เปูาหมาย

6,950

40,000

-

-

6,950

กองคลัง

250,000

-

100,000

-

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

429,000

-

35,000
๑๒๒

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่
4
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

ที่

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

- กิจกรรมที่ 1 วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง

เงินรายได้ 137,500

-

-

35,000

- กิจกรรมที่ 2 ชุดเครื่องแต่ง
กายของพนักงานดับเพลิง

เงินรายได้

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม

57,500

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ
งานปูองกัน จัดซื้อวัสดุเครื่อง
และบรรเทา ดับเพลิงเพื่อความ
สาธารณภัย ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
งบประมาณไม่
งานปูองกัน
พอจ่าย
และบรรเทา
เนื่องจากได้รบั
สาธารณภัย

- กิจกรรมที่ 3 สายส่งน้า
ดับเพลิง

เงินรายได้

150,000

-

-

-

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

-

- กิจกรรมที่ 4 เครื่องรับ – ส่ง
วิทยุชนิดมือถือ

เงินรายได้

60,000

-

-

-

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

-

การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย
งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รบั
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย
งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รบั
การจัดสรร
งบประมาณจาก

๑๒๓

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

เงินรายได้

24,000

-

-

4.9 โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง
(รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์
ถังเหลี่ยม)

เงินรายได้

3,800,000

-

-

3,790,000 งานปูองกัน เพื่อความปลอดภัย
และบรรเทา
ในชีวิตและ
สาธารณภัย
ทรัพย์สิน

-

เงินอุดหนุน 1,583,000
ทั่วไป

-

-

1,583,000

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4.10 ปรับปรุงสานักงานเทศบาล
4
ตาบลชะมาย(ก่อสร้างถนน
ยุทธศาสตร์
ภายในสานักงานเทศบาลตาบล
การพัฒนา
ชะมาย) หมู่ที่ 6
ด้านการ

-

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

กองช่าง

-

งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รบั
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

- กิจกรรมที่ 5 เครื่องรับ – ส่ง
วิทยุชนิดติดรถยนต์

ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

๑๒๔

ยุทธศาสตร์
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

เงินอุดหนุน 534,500
ทั่วไป

-

-

-

กองช่าง

-

งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
จากรัฐบาลไม่
เป็นไปตาม
เปูาหมาย

4.12 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ
เงินอุดหนุน 480,000
บริเวณสานักงานเทศบาลตาบล
ทั่วไป
ชะมาย หมู่ที่ 6

-

-

480,000

กองช่าง

ณ วันที่ 30 กันยาน
2557 โครงการอยู่
ในระหว่าง
ดาเนินการ ณ วันที่
18 ธันวาคม
2557 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

-

-

-

-

งานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

-

งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รบั
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4.11 ก่อสร้างถนนปูาย, ประตู, ทาง
เท้า สานักงานเทศบาลตาบล
ชะมาย หมู่ที่ 6

4.13 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
ยุทธศาสตร์ที่
เทศบาลตาบลชะมาย
4
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

เงินรายได้

50,000

๑๒๕

ยุทธศาสตร์
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่
4
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

4.14 โครงการอบรมพนักงานและ
ลูกจ้าง

โอนเพิม่

โอนลด

320,000

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ

-

- กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมและ เงินรายได้
สัมมนา กองวิชาการและ
แผนงาน

50,000

-

30,000

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

-

- กิจกรรมที่ 2 อบรมและ
สัมมนาบุคลากรของเทศบาล

เงินรายได้

50,000

-

-

-

สานักปลัด
เทศบาล

-

- กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร
สมาชิกเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง กลุ่ม
องค์กรต่างๆ

เงินรายได้

250,000

-

-

-

งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
เทศบาล

-

งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รบั
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย
งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รบั
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย
งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รบั
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

๑๒๖

ยุทธศาสตร์
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4.15 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
CCTV ในเขตเทศบาลตาบล
ชะมาย

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

เงินรายได้

90,000

-

-

-

4.16 โครงการจัดทาระบบสารสนเทศ เงินรายได้
เพื่อบริหารจัดการ (การจัดเก็บ
ข้อมูลท้องถิ่น)

100,000

-

-

75,000

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ
งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

-

งบประมาณไม่
พอจ่าย
เนื่องจากได้รบั
การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย

กองวิชาการ จัดจ้างให้วิทยาลัย
และแผนงาน เทคโนโลยีภาคใต้
สารวจความพึง
พอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างในพื้นที่
ตาบลชะมายทั้ง 8
หมู่บ้าน พร้อมกับ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการ
พัฒนาในเทศบาล
ตาบลชะมายต่อไป
๑๒๗

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4.17 โครงการจัดเก็บภาษีนอก
4
สถานที่
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การจัดการ
องค์กร

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ
-

โอนเพิม่

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ
-

ผลการดาเนินงาน/
หน่วยงานที่ ผลการประเมิน เหตุผลที่ไม่ได้
โครงการ
ดาเนินการ หมายเหตุ
ดาเนินการ
กองคลัง

กองคลัง บริการ
จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ ในกิจกรรม
เทศบาลพบ
ประชาชน และ
บริการจัดเก็บภาษี ณ
สถานประกอบการ
และครัวเรือนทาให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น
ดาเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ

๑๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิง่ แวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 โครงการพัฒนาและพิทักษ์
5
สิง่ แวดล้อมชุมชนชุมชน
ยุทธศาสตร์
- กิจกรรม 1
ด้าน
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน
สิง่ แวดล้อม
และพัฒนา
ระบบปูองกัน
และแก้ไข
- กิจกรรม 2
ปัญหาน้าท่วม
LA21สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

โอนลด

90,000
เงินรายได้

30,000

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ

55,470
-

-

16,650

กองสาธารณสุข กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สี
และสิ่งแวดล้อมเขียวในเขตชุมชน

-

กองสาธารณสุข นาแกนนาชุมชนและ
และสิ่งแวดล้อม บุคลากรของเทศบาล

-

ด้วยการปลูกต้นไม้
บริเวณเกาะกลาง
ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์

เงินรายได้

60,000

-

-

38,820

เข้าร่วมอบรมสัมมนา
เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ณ โรงแรมชล
พฤกษ์รีสอร์ท จังหวัด
นครนายก

๑๒๙

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
5
ด้านการรักษาความสะอาด
ยุทธศาสตร์
( จัดซื้อถังขยะ )
ด้าน
สิง่ แวดล้อม
และพัฒนา
ระบบปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหาน้าท่วม

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

โอนลด

เงินรายได้ 250,000

-

-

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ

230,000 กองสาธารณสุข จัดซื้อถังขยะ
และสิ่งแวดล้อม จานวน 200 ใบ
เพื่อให้มีพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน

๑๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้ นการเงินการคลัง

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6.71 โครงการจัดทาแผนที่ภาษี และ
6
ทะเบียนทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์
ด้านการเงิน
การคลัง

แหล่งที่มา
งบประมาณ งบอนุมตั ิ

โอนเพิม่

เงินรายได้ 250,000 50,000

6.72 โครงการประชาสัมพันธ์และการ เงินรายได้
สร้างแรงจูงใจในการชาระภาษี

40,000

-

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

-

280,794.05

กองคลัง

7,200

ผลการ
ดาเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ได้
ผลการประเมิน ดาเนินการ หมายเหตุ
โครงการ

ได้นาข้อมูลจาก
การจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินบางส่วน
ไปใช้ในการเป็น
ฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นต่อไป
กองคลัง 1. เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ให้กับประชานชน
ได้เข้าใจถึงการ
ชาระภาษีท้องถิ่น
2. สร้างแรงจูงใจ
ให้กับประชานใน
การชาระภาษี
ท้องถิ่น

-

โอนเพิ่ม
50,000
+
250,000
รวมเป็น
300,000

-

๑๓๑
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ผลการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลชะมาย ได้ดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ 2557 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การจราจร และผังเมืองรวม
เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ การปรับปรุง
พื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปรับปรุง
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตตาบลชะมาย ให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน ดังนี้
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก่อสร้างถนนสายซอยไทยเกื้อ (บ้านจ่าเชษฐ์) หมู่ที่ 1
ก่อสร้างถนนสายบ้านนายมังกร ซอย 2 หมู่ที่ 2
ก่อสร้างถนนบ้านนายเหริญ– บ้านนายอาพล เพชรชนะศึก หมู่ที่ 4
ก่อสร้างถนนสาย ป.ศิลาชัย ซอย 1 (บ้านจ่าจิตร เพชรเงิน)
ก่อสร้างถนนสาย ป.ศิลาชัย ซอย 2 (บ้านนายปัญญา)
ก่อสร้างสถานที่ลอยกระทงริมคลองวังหีบ (บริเวณวัดวังหีบ) หมู่ที่ 5
ค่าขยายเขตประปาสายหนองเหรียง –คลองจัง หมู่ที่ 5
ปรับปรุงถนนสายเขากลาย ซอย 3 หมู่ที่ 3
ก่อสร้างถนนสายบ้านนางปรีดารัตนบุรี– บ้านนายบัญญัติ ขาคม หมู่ที 7
ก่อสร้างรางระบายน้าถนนสายหนองอาม ซอย 2 (จากบ้านนางบุญให้ จันทร์
เมือง – บ้านนางโอฐ ชุมนาค) หมู่ที่ 2
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟูาสาธารณะในพื้นที่ตาบลชะมาย (การ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอทุ่งสง เป็นค่าใช้จ่ายการติดตั้งไฟสาธารณะ หรือขยาย
เขตไฟฟูาสาธารณะในพื้นที่ตาบลชะมาย)
ขยายเขตประปา สายซอยท่าหลวง หมู่ที่ 2
ปรับปรุงถนนสายขนส่งซอย 2 หมู่ที่ 8
รวมงบประมาณ

11
12
13

จานวนงบประมาณที่
ดาเนินการ
341,000
315,000
273,000
430,000
287,000
99,500
1,980,000
138,000
245,000
99,000
103,552.59
139,000
2,310,000
6,760,052.59
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ภาพตัวอย่างโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม
1) ก่อสร้างถนนสาย ป.ศิลาชัย ซอย 1 (บ้านจ่าจิตร เพชรเงิน) งบประมาณที่ดาเนินการ 430,00.- บาท เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณูปโภค

2) ก่อสร้างถนนสาย ป.ศิลาชัย ซอย 2 (บ้านนายปัญญา) งบประมาณที่ดาเนินการ 287,000.- บาท เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณูปโภค
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3) ก่อสร้างสถานที่ลอยกระทงริมคลองวังหีบ (บริเวณวัดวังหีบ) หมู่ที่ 5 งบประมาณที่ดาเนินการ 99,500.- บาท เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการทากิจกรรมลอยกระทง

4) ก่อสร้างถนนสายบ้านนางปรีดารัตนบุรี-บ้านนายบัญญัติ ขาคม หมู่ที่ 7 งบประมาณที่ดาเนินการ 245,000.-บาท
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณูปโภค
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5) ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟูาสาธารณะในพื้นที่ตาบลชะมาย งบประมาณที่ดาเนินการ 103,552.59.-บาท
เพื่อได้มีแสงสว่างในชุมชน สะดวกต่อการเดินทางและให้ความปลอดภัยต่อประชาชนในชุมชน

6) ปรับปรุงถนนสายซอยขนส่งซอย 2 หมู่ที่ 8 งบประมาณที่ดาเนินการ 2,310,000.-บาท เพื่อให้ความสะดวกสบายใน
ด้านสาธารณูปโภคแก่ประชาชน
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคนและสังคม
ให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการปูองกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลชะ
มาย โยดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
จานวนงบประมาณที่
ที่
ดาเนินการ
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบล
84,000
ชะมาย (โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการในโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน)
2 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประเภทวัสดุสานักงาน โต๊ะขาพับและถัง
5,490
น้าดื่มสแตนเลส)
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
38,097
4 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

5
6
7
8
9

- กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุการศึกษา
- กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์
โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชนตาบลชะมาย (กศน.) (การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการศึกษามุ่งสู่ประชาคม)
โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กบั โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
- เด็กนักเรียน งบดาเนินการ ( 1,057,846.38 )
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบดาเนินการ (197,504.27 )
โครงการจ้างเหมาทาอาหารนักเรียน (อาหารกลางวันเด็กนักเรียน)
- โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดการศึกษาชั้นอนุบาล (สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
โครงการจัดงานรัฐพิธี

- กิจกรรมที่ 1
วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี
- กิจกรรมที่ 2
วันที่ 5 ธันวามหาราช
- กิจกรรมที่ 4 อุดหนุนอาเภอทุ่งสง เพื่อจ่ายในโครงการรัฐพิธีต่างๆ
10 โครงการอนุรกั ษ์ศลิ ปะวัฒนธรรม, ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิน่
- กิจกรรมที่ 1 การจัดงานประเพณีชักพระ
- กิจกรรมที่ 2 โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ อาเภอทุ่งสง ประจาปี
2557

19,800
11,980
20,000
1,695,366.74
4,276,000
70,355
18,205
58,175
7,000
100,000
25,000
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ลาดับ
ที่

11

12
13
14
15
16
17

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 3 โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจาปี 2557
- กิจกรรมที่ 4 โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าประจาปี 2557
- กิจกรรมที่ 5 อุดหนุนโครงการงานประเพณีทิ้งกระจาดวันสารทจีน
- กิจกรรมที่ 7 จัดกิจกรรมวันเด็กในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
- กิจกรรมที่ 8 วันลอยกระทงประจาปี 2557
- กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมแจกยิ้มอิ่มธรรม
- กิจกรรมที่ 11 งานประเพณีของท้องถิ่นและงานรัฐพิธีอื่นๆ
- กิจกรรมที่ 12 วันเทศบาล 24 เมษายน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวย
เอดส์ (ภายใต้การดาเนินงานพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชนการจัดตั้งชมรม
ผู้สูงอายุ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ไร้ความสามารถและผู้ปุวยโรคเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสในตาบล)
-โครงการปฏิบัติธรรมไหว้พระสุขใจ ชมรมผู้สูงอายุ งบดาเนินการ (34,940)
-โครงการเข้าพรรษาพระสุขใจผู้สูงวัยไปทาบุญ งบดาเนินการ (34,990)
โครงการเทศบาลพบประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่ สตรีในชุมชน
- กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการมีรายได้ของกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตาบลชะมาย
โครงการอบรม อสม. (อุดหนุน อสม. ในหมู่ที่ 1 – 8)
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ (การแข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนและประชาชน)
โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกาลังกายพร้อมซื้ออุปกรณ์การออกกาลังกายในร่ม
และกลางแจ้ง (จัดซื้อวัสดุกีฬา)
รวมงบประมาณ

จานวนงบประมาณที่
ดาเนินการ
15,000
20,000
30,000
185,000
34,120
69,431
151,410
10,800
70,000

293,819
50,000
29,640
29,825
149,105
90,000
7,657,618.74
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ภาพตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย (โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ
ในโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน) งบประมาณที่ดาเนินการ 84,000.-บาท

2) โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ งบประมาณที่
ดาเนินการ 11,980.-บาท
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3) โครงการจ้างเหมาทาอาหารนักเรียน (อาหารกลางวันเด็กนักเรียน) โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก งบประมาณที่ดาเนินการ 4,276,000.-บาท

4) โครงการจัดงานรัฐพิธี
- วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี งบประมาณที่ดาเนินการ 18,205.-บาท
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- วันที่ 5 ธันวามหาราช งบประมาณที่ดาเนินการ 58,175.-บาท

5) โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม,ประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น
- โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้า ประจาปี 2557 งบประมาณที่ดาเนินการ 20,000.-บาท
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6) โครงการเทศบาลพบประชาชน งบประมาณที่ดาเนินการ 293,819.-บาท

7) โครงการอบรม อสม. (อุดหนุน อสม. ในหมู่ที่ 1-8) งบประมาณที่ดาเนินการ 29,640.-บาท
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8) โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและสัตว์เลี่ยงลูกด้วยนม งบประมาณที่ดาเนินการ 29,825.-บาท

9) โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกาลังกายพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์การออกกาลังกายในร่มและกลางแจ้ง (จัดซื้อวัสดุกีฬา)
งบประมาณที่ดาเนินการ 90,000.-บาท
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดาเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ โดยดาเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้ประชาชน
- กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการเกษตร
- กิจกรรมที่ 3 โครงการกลุ่มแพทย์แผนไทยประจาปี 2557
รวมงบประมาณ

จานวนงบประมาณที่
ดาเนินการ
50,000
30,000
80,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ประสิทธิภาพในการทางาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้มี
จิตส านึ กที่ดี สามารถให้ บริ การอานวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชนได้ โดยดาเนินการแล้ว เสร็จใน
ปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดทาแผนพัฒนาตาบล

2
3
4
5

- กิจกรรมที่ 1 การจัดทาเวทีประชาคมเพื่อการประสานแผนชุมชน
- กิจกรรมที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาสามปี
โครงการอบรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการทางาน (ประมวลจริยธรรมข้อ
ราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว๊บไซด์
โครงการวัสดุและครุภัณฑ์สานักงานของหน่วยงานต่างๆภายในเทศบาล
กองช่าง
- ครุภัณฑ์สักงานทั้งหมด
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ)
- ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียง)
สานักปลัด
- ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)
- ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี)

จานวนงบประมาณที่
ดาเนินการ
35,336
39,470
12,900
25,000
7,000
81,350
95,700
5,000
32,000
22,800
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ลาดับ
ที่

6

โครงการ/กิจกรรม
- ครุภัณฑ์สานักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์)
- ครุภัณฑ์สานักงาน (เก้าอี้คอมพิวเตอร์)
- ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
1) ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
2) เครื่องสารองไฟ
3) เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
- ครุภัณฑ์สานักงาน
1) โต๊ะคอมพิวเตอร์
2) เก้าอี้คอมพิวเตอร์
3) โต๊ะและเก้าอี้ทางาน
4) ตู้สาหรับจัดเก็บชุดกาแฟ
5) ชุดรับแขก
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
- ครุภัณฑ์สานักงาน (โต๊ะและเก้าอี้ทางาน)
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์)
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)
- ครุภัณฑ์สานักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อน)
กองวิชาการและแผนงาน
- ครุภัณฑ์สานักงาน
1) ตู้เหล็กบานเลื่อน
2) โต๊ะและเก้าอี้สานักงาน
- ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
1) เครื่องบันทึกเสียง
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน)
1) เครื่องคอมพิวเตอร์
2) เครื่องสารองไฟ
3) เครื่องพิมพ์
กองคลัง
- ครุภัณฑ์สานักงาน
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จานวน 3 ตู้
โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน
1) กิจกรรมที่ 1 วัสดุเครื่องดับเพลิง

จานวนงบประมาณที่
ดาเนินการ
7,000
3,000
82,100
31,900
1,700
22,800
7,000
3,000
24,000
4,000
8,500
3,700
64,000
17,900
3,500
3,500
3,700
5,000
31,900
1,700
17,900
6,950
35,000
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ถังเหลี่ยม)
8 ปรับปรุงสานักงานเทศบาลตาบลชะมาย (ก่อสร้างถนนภายในสานักงาน
เทศบาลตาบลชะมาย) หมู่ที่ 6
9 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบริเวณสานักงานเทศบาลตาบลชะมาย หมู่ที่ 6
10 โครงการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ (การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม)
11 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
รวมงบประมาณ

จานวนงบประมาณที่
ดาเนินการ
3,790,000
1,583,000
480,000
75,000
6,674,306

ภาพตัวอย่างโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
1) โครงการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
- กิจกรรมที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาสามปี งบประมาณที่ดาเนินการ 39,470.-บาท
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2) โครงการอบรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการทางาน (ประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) งบประมาณที่ดาเนินการ 12,900.-บาท

3) โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ถังเหลี่ยม) งบประมาณที่ดาเนินการ 3,790,000.-บาท
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4) ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบริเวณสานักงานเทศบาลตาบลชะมาย งบประมาณที่ดาเนินการ 480,000.-บาท

5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาน้ าท่ ว มในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์
การจัดการขยะมูลฝอย น้าเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตาบลชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น โดยดาเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการพัฒนาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน
- กิจกรรม 1 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน
- กิจกรรม 2 LA 21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในด้านการรักษาความสะอาด (จัดซื้อถังขยะ)
รวมงบประมาณ

จานวนงบประมาณที่
ดาเนินการ
16,650
38,820
230,000
285,470
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดทาแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
2 โครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างแรงจูงใจในการชาระภาษี
รวมงบประมาณ

จานวนงบประมาณที่
ดาเนินการ
280,794.05
7,200
287,994.05

ภาพโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง
1) โครงการจัดทาแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณที่ดาเนินการ 280,794.05.-บาท

2) โครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างแรงจูงใจในการชาระภาษี งบประมาณที่ดาเนินการ 7,200.-บาท
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