
2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าเวทีประชาคมเพือ่

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย

ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใน

การจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลชะมาย

ให้เกิดความสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น

จัดกิจกรรมท า

เวทีประชาคม

เพือ่ท า

แผนพัฒนา

เทศบาล ได้แก่

แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

 (2559-2561)

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

โครงการมี

ส่วนร่วมใน

การจัดท า

แผนพัฒนา

เทศบาล

กลุ่มผู้น าและตัวแทน

ภาคประชาคมได้มี

ความเข้าใจและเรียนรู้

กระบวนการการจัดท า

แผนชุมชนให้สามารถ

เชื่อมโยงกับการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาล 

และได้ใช้แผนพัฒนาที่

มีคุณภาพ

กองวิชาการ

และแผนงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560)

เทศบาลต าบลชะมาย

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภบิาล

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและการจดัการองค์กร 

แนวทางที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนา  งบประมาณ  การติดตามประเมินผลเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและประสิทธิภาพในการท างาน

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตวัชี้วัด (KPI)ที่
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตวัชี้วัด (KPI)ที่

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดท าแผนชุมชนเพือ่ขับเคล่ือนแผน

ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด

แบบบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใน

ชุมชนจัดท าแผนชุมชน

และน าแผนไปใช้บริหาร

จัดการในชุมชนดวยต

นเอง

จัดอบรมให้

ความรู้แก่ชุมชน

ในการจัดท า

แผนชุมชน

50,000 50,000 50,000 ชุมชนน า

แผนชุมชน

ไปบริหาร

จัดการชุมชน

ได้อย่างน้อย

ร้อยละ 80 

ของชุมชน

ทัง้หมด

ชุมชนใช้เป็นเคร่ืองมือ

ด าเนินกิจกรรมพัฒนา

ให้เป็นไปตามความ

ต้องการของชุมชน

งานพัฒนา

ชุมชน ส านัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล

เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใน

การติดตามและ

ประเมินผลโครงการ

ตามแผนพัฒนา

เทศบาลให้เกิด

ประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ

จัดกิจกรรม

ฝึกอบรมแก่

พนักงานเทศบาล

,คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาให้มี

ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

การประเมินผล

แผนพัฒนา

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

อบรมน า

ความรู้ไปใช้

ในการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนา

ได้อย่าง

ถูกต้อง

การด าเนินงาน

แผนพัฒนาเทศบาลมี

ความถูกต้องตาม

ระเบียบ

กองวิชาการ

และแผนงาน
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตวัชี้วัด (KPI)ที่

4 โครงการติดตามประเมินผลตาม

หลักเกณฑ์การบริหารจัดการทีดี่

เพือ่ให้การ

บริหารงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดกิจกรรมอบรม

ให้ความรู้ด้าน

การประเมินผล

แก่

คณะกรรมการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ

ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการ

บริหารกิจการ

เมืองทีดี่

30,000 ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

อบรมมี

ความรู้ความ

เข้าใจและ

น าไปใช้

ประโยชน์ต่อ

เทศบาล

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองวิชาการ

และแผนงาน

5 โครงการการจัดการเลือกต้ัง เพือ่ส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการจัดการเลือกต้ัง

ตามกฎหมาย

จัดให้มีการเลืก

ต้ังตามที่

กฎหมายก าหนด

50,000 ร้อยละ 70 

ของ

ประชาชนที่

มีสิทธิ

เลือกต้ังมี

ส่วนร่วมใน

การเลือกต้ัง

ประชาชนใช้สิทธิ 

เลือกผู้แทนมาบริหาร

เทศบาล

ส านักปลัด
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตวัชี้วัด (KPI)ที่

6 โครงการประเมินผลความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลชะมาย

เพือ่ศึกษาวิจัยและ

ประเมินผลความพึง

พอใจของประชาชน

ต่อ ทต.ชะมาย

1.เพื่อศึกษา วิจัย 

ประเมนิผลความพงึ

พอใจของประชาชน

ต่อการด าเนนิการ

ของ ทต.ชะมาย       

    2.เพื่อศึกษา วิจัย

 ประเมนิผลความพงึ

พอใจของประชาชน

ต่อการบริการ

ของทต.ชะมาย      

3.เพื่อศึกษา วิจัย  

ประเมนิผลสัมฤทธิ์

ตามภารกจิของ ทต.

ชะมาย                 

4.เพื่อศึกษา วิจัย 

ประเมนิความคุ้มค่า

ของภารกจิของ ทต.

ชะมาย

80,000 80,000 80,000 เพือ่ประเมินการ

ท างานของพนักงาน

เทศบาลต าบลชะมาย 

และเพือ่การพัฒนาการ

ให้บริการประชาชน

กองวิชาการ

และแผนงาน

340,000        180,000 180,000 700,000     
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