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ค ำน ำ 
 

 แผนพัฒนาสามปี  เทศบาลต าบลชะมาย  ประจ าปี  พ.ศ. 2557 - 2559  จัดท าขึ้นตามที่
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายเห็นชอบ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ต าบลชะมาย เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน   โครงการพัฒนา   ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าคลอบคลุมระยะเวลาสาม
ปี 
 เทศบาลต าบลชะมาย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลชะมายจะ
เป็นประโยชน์  ช่วยให้เทศบาลต าบลชะมายสามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 เทศบาลต าบลชะมาย  ใคร่ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ทุกหน่วยงาน  ที่ไห้ความร่วมมือ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลชะมายให้ลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 

 เทศบาลต าบลชะมาย 
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ส่วนที่  1 

           บทน ำ 

ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า  
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ  
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อ  
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

 นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  กล่าวคือเทศบาลต าบลชะมาย  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท า  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  โดยการน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดท า งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ไปจัดท างบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วย     ความรอบคอบ  และ
ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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แผนภำพ  ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์กา 

 

 

 
 
 
 

INPUT 

 

PROCESS OUTPUT 

 กระบวนการจัดทําแผน/ 
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาสามป 

 กระบวนการประสานแผน 
ยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามป 

 แผนการบริหารราชการแผนดิน 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปจังหวัด 

 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาอปท. 

 ภารกิจถายโอน 

 นโยบายผบูริหาร 

 อํานาจหนาท่ีทองถิ่น 

 แผนชุมชน 

 แผนยุทธศาสตร 

 แผนพัฒนาสามป 

 งบประมาณรายจายประจําป 



 

 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

บทที่ 3  กำรวิเครำะห์
ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

บทที่ 1 บทน ำ 

บทที่  2 สภำพทั่วไป ข้อมูล
พื้นฐำน 
 

แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

บทที่ 4  วิสัยทัศน์ พนัธกจิ 
และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำร
พัฒนำ 
 
บทที่  5  ยุทธศำสตร ์และแนวทำง
กำรพัฒนำ 
 

บทที่  6  กำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ท้องถิน่ไปสูก่ำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมนิผลแผน 

บทที่ 3  สรุปผลกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ 
 

บทที่ 1 บทน ำ 

บทที่  2 สภำพทั่วไป ข้อมูล
พื้นฐำน 
 

แผนพฒันาสามปี 

บทที่ 4  ยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงกำร
พัฒนำในช่วงสำมป ี
 

บทที่  5  บัญชีโครงกำรพฒันำ 
 

บทที่  6  กำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
แผน 
 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 



 

 

4 

 

แผนพัฒนำสำมปี  มีลักษณะกว้ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่   ชัดเจน  

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี

ประโยชน์ของแผนพัฒนำสำมปี 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลต าบลชะมาย  ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง  และส่งผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้เทศบาลต าบลชะมายน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผน 

 1.  เตรียมกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี  ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ  และจัดประชุม
ประชำคมท้องถิ่น  ทั้งนี้ให้ด ำเนินให้แล้วเสร็จภำยในเดือนมีนำคม – เมษำยน  2556 โดยให้
พิจำรณำด ำเนินกำรดังนี้ 
  1)  ให้จัดท าแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  2) การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557 - 2559)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจทบทวน
จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2556 - 2558 )  โดยน าโครงการที่ก าหนดไว้จะด าเนินการในปี 2556  และ  
2557  มาใช้  หรือาจพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงโดยการก าหนดรายละเอียด  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
งบประมาณ  หรือจัดล าดับความส าคัญของโครงการใหม่และเพิ่มเติมโครงการส าหรับปี  2557 
     3)  ให้ยึดถือปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  อันประกอบด้วย  3  ลักษณะคือ  ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  เป็นแนวทางในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน  ให้ยึดหลักความพอเพียงใน  3  ระดับ  
คือ  ระดับบุคคล/ครอบครัว  ระดับชุมชน/องค์กร  และระดับประเทศ  โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่มีปฏิบัติในพื้นที่  เช่น  โครงการคาราวานแก้จน  โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุนชน  การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  โครงการหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
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  4)  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนทางสังคม  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดให้เป็น  “วาระแห่งชาติ”  ที่ส าคัญเรื่องหนึ่งเพื่อปูพื้นฐานคน
ไทยและสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge-based  Society)  ได้อย่างรู้เท่าทันท่ามกลาง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมโลก  และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้
เจริญเติบโตอย่างก้าวหน้าสมดุล  ยั่งยืน  และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวม  โดย
มีองค์ประกอบ  3  ทุน  ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนที่เป็นสถาบัน  และทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม 
  5)  การด าเนินงานเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่  ซึ่งถือเป็นนโยบายเรื่องหนึ่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  9 (พ.ศ. 2545 – 2549)  และมีการขับเคลื่อนต่อไปในแผนฯ  ฉบับที่  10  
โดยมีเป้าหมายมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่  ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมใน  5  มิติ  คือ  มิติเมืองปลอดภัย  มิติเมืองสะอาด  มิติเมืองคุณภาพชีวิต  
มิติเมืองธรรมาภิบาล  และมิติเมืองวัฒนธรรม   
  6)  ให้น าข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช. 2 ค)  และ
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน  ๆ  มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  7)  ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  ในกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าผังเมืองหรือผังต าบลแล้ว  ให้ใช้ผังเมืองหรือผังต าบลเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปีด้วย 
  8)  ให้ค านึงถึงหลักการบูรณาการโครงการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
  9)  แผนพัฒนาสามปี  จะมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา  ดังนั้นในการจัดท าโครงการให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ   โดย
ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น  ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  ทั้งนี้  เพื่อให้แผนพัฒนาสาม
ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ใกล้เคียงความเป็นจริง  และจัดล าดับความเร่งด่วน
ของโครงการ  กล่าวคือ  โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก
ต้องน าไปปฏิบัติก่อน  โดยอาจแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยเป็น 3  ประเภท  คือ 
    (1)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
    (2)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการตามที่มี
ระเบียบ  กฎหมายก าหนดไว้ 
    (3)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนรวมทั้ง
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  10)  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  โดย 
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     (1)  ให้สนับให้มีการจัดท าแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ 
     (2)  ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัด
เวทีประชาคมท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี    ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่บูรณา
การการจัดท าแผนพัฒนา  เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน  และการท างานร่วมกันของภาคีการ
พัฒนาต่าง ๆ  ในพื้นที่  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน  ถือเป็นกระบวนการส าคัญที่ต้องด าเนินการ  และต้องมีประชาคม
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง  และการจัดท าบันทึกรายงานการประชุม  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง 
 2.  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี  
และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี  ทั้งนี้ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนพฤษภำคม  2556  โดยให้ใช้รูปแบบเค้ำโครงแผนพัฒนำสำมปี  ซึ่งให้ใช้ตั้งแต่
แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2550 - 2552 )  เป็นต้นไป 
 3.  ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติ/ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี ทั้งนี้ให้ด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จภำยในเดือนมิถุนำยน  2556 
  ผู้บริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
และน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 

1 . แจ้งสภาเทศบาล คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลชะมาย 

2. ประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
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ส่วนที่  2 

สภำพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลชะมำย 

1.   สภำพท่ัวไป 

      1.1  ที่ตั้ง 
 ต ำบลชะมำย   อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต าบลหนึ่งในจ านวน 12 ต าบล 
ของอ าเภอทุ่งสง  ได้รับการประกาศจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบลชะมาย เมื่อวันที่  7 ตุลาคม  2554 เทศบาล
ต าบลชะมาย  ใช้สถานที่ท าการสภาต าบลเดิมเป็นที่ท าการ  ต้ังอยู่เลขที่  258/7  ถนนทุ่งสง – สุราษฎร์  หมู่ที่  
1  ต าบลชะมาย  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด  ห่างจากที่ท า
การอ าเภอทุ่งสงประมาณ  1.40  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ  61.00  กิโลเมตร 
  ตราประจ าเทศบาลต าบลชะมาย   เป็นรูปภูเขาล้อมรอบ ป่าไม้   และล าน้ า  ภายในวงกลม   
สื่อความความดังนี้ 
 ภูเขา มีความหมายว่า ความสง่างาม มีเกียรติและศักด์ิศรี ความอดทนต่อสู้บากบั่นด้วย
ความมุ่งมั่นทุ่มเท ด้วยก าลังใจที่หนักแน่นมั่นคง การฝ่าฟันอุปสรรคสู่ความส าเร็จ   
 เส้นล าน้ าภายในวงกลม  มีความหมายว่า สายน้ า ความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น 
 วงกลม   แสดงถึง เส้นใยความผูกพันของชุมชนชาวชะมาย ถูกหล่อหลอมด้วย
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ทุกคนอยู่ภายใต้  กรอบแห่งกฎหมาย ท าให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่  ก า ร
ท างานต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
 อำณำเขต 
 ทิศเหนือ   จดองค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสนและเทศบาลต าบลหนองหงส์ 
 ทิศตะวันออก   จดเทศบาลเมืองทุ่งสง  และเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ 
 ทิศใต้      จดเทศบาลต าบลที่วัง 
 ทิศตะวันตก   จดองคก์ารบริหารส่วนต าบลควนกรดและองค์การบริหารส่วนต าบล 
                        หนองหงส์ 

 1.2  เนื้อที่ 
  เทศบาลต าบลชะมาย  มีเนื้อที่ประมาณ  21.42  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  13,386  
ไร่  ประมาณร้อยละ  2.07  ของพื้นที่อ าเภอทุ่งสง   (อ าเภอทุ่งสงมีพื้นที่ประมาณ  802.977  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ  501,860.02  ไร่)  หรือประมาณร้อยละ  0.22  ของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  (จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีพื้นที่ประมาณ  9,942.50  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  6,214,064  ไร่ 
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1.3  ภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลชะมาย  โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงแต่มีบางส่วนที่
เป็นที่ราบลุ่ม 

 1.4  ภูมิอำกำศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลต าบลชะมาย  สามารถแบ่งได้เป็น  2  ฤดูกาล   
  ฤดูร้อน   เริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม – พฤษภาคม  เนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุมและหลังจาก
สิ้นสุดฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว   อากาศเริ่มร้อนมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน  และเดือน
พฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ย  27.44  องศาเซลเซียล    
  ฤดูฝน   เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม  เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุมประเทศไทย  ท าให้มีฝนตกทั่วไป  และช่วงฤดูฝนยังมีความกดอากาศต่ าปกคลุมภายใต้เป็นระยะ ๆ  อีก
ด้วย  ดังนั้นจึงท าให้ฝนตกมาก  และเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้  จึง
ท าให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยอย่างเต็มที่   

 อุณหภูมิ อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.32 องศาเซลเซียส เนื่องจากต าบลชะมาย  
อ าเภอทุ่งสง ต้ังอยู่ทางฝั่งตะวันออกจึงได้รับอิทธิพลจากสมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย ท า
ให้ได้รับไอน้ าและความชุ่มชื่นมาก จึงมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่สูงมากนัก เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ
เดือนเมษายน เฉลี่ย 36.4 องศาเซลเซียส และต่ าสุดในเดือนธันวาคม เฉลี่ย 20.4 องศาเซลเซียส     

 ปริมำณน้ ำฝน จากสถิติภูมิอากาศจะมีฝนตกตลอดปี ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   จะมี
ปริมาณฝนตกชุกกว่าลมมาสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับกระแสลมจากมรสุมไม่เต็มที่ เดือนที่มีฝนตกน้อย
ที่สุด คือเดือนกุมภาพันธ์ มีค่า 0.06 มิลลิลิตร ส่วนปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรวมตลอดปีประมาณ 2,364.2 
มิลลิลิตรต่อป ี

 1.5  จ ำนวนหมู่บ้ำน 
  เทศบาลต าบลชะมายประกอบด้วยหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน   
  หมู่ที่  1  บ้านหนองหว้า  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ  3  มีเนื้อที่  1,050  ไร่  แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น  6  เขต 
  หมู่ที่  2  บ้านด่านปาบ  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ  3  มีเนื้อที่  650  ไร่  แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น  4  เขต 
  หมู่ที่  3  บ้านเขากลาย  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ  3  มีเนื้อที่  1,860  ไร่  แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น  5  เขต 
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  หมู่ที่  4  บ้านห้วยขัน  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ  3  มีเนื้อที่  2,740  ไร่  แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น  9  เขต 
  หมู่ที่  5  บ้านวังหีบ  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ  3  มีเนื้อที่  3,000  ไร่  แบ่งเขตการปกครอง
หมู่บ้านออกเป็น  4  เขต 
  หมู่ที่  6  บ้านนาค าทวด  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ  3  มีเนื้อที่  1,447  ไร่  แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น  4  เขต 
  หมู่ที่  7  บ้านคลองขี่เปล  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ  3  มีเนื้อที่  2,271  ไร่  แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น  11  เขต 
  หมู่ที่  8  บ้านนาแฝด  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ  3  มีเนื้อที่  368  ไร่  แบ่งเขตการปกครอง
หมู่บ้านออกเป็น  4  เขต 

 1.6  ท้องถ่ินอื่นในต ำบล 
  จัดต้ังเทศบาลต าบลเต็มพื้นที 

1.7  ประชำกรและครัวเรือน 

 

ล ำดับที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวน
ครัวเรือน 

จ ำนวนประชำกร 
รวม 

ชำย หญิง 

1 บ้านหนองหว้า 1,420 1,017 1,106 2,123 
2 บ้านด่านบาป 1,361 775 857 1,632 

3 บ้านเขากลาย 488 317 353 670 

4 บ้านห้วยขัน 628 788 822 1,610 

5 บ้านวังหีบ 246 433 480 913 

6 บ้านนาค าทวด 638 570 629 1,199 

7 บ้านคลองขี่เปล 1,452 1,168 1,265 2,433 

8 บ้านนาแฝด 1,321 1,011 1,106 2,117 
รวม 7,554 6,079 6,618 12,697 

 
  ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  580.43  คน/ตารางกิโลเมตร  ความหนาแน่นของจ านวน
บ้านต่อพื้นที่  320.91  หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร   
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2.  ข้อมูลพื้นฐำน 
 2.1  ข้อมูลทำงเศรษฐกิจ 

    2.1.1   อำชีพ 
   ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลชะมาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  สามารถ
จ าแนกออกเป็น   
      (1) เกษตรทั่วไป  ร้อยละ  2.82   
      (2) ท าสวนยาง  2,497  ไร่  ร้อยละ  18.84  ท าสวนผลไม้  467  ไร่  ร้อยละ  3.48   
   (3) เลี้ยงสัตว์  244  ครัวเรือน  ร้อยละ   1.82   
   (4) อาชีพรับจ้างภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  ร้อยละ  18.5   
   (5) อาชีพค้าขาย   อาชีพกิจการส่วนตัว  รับราชการ  รัฐวิสาหกิจและอื่น ๆ  ร้อยละ  73.38   

  2.1.2  หน่วยธุรกิจในเทศบำลต ำบล 
  (1)  ธนาคาร     5  แห่ง 
  (2)  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์   -  แห่ง 
  (3)  บริษัทประกันชีวิต    2  แห่ง 
  (4)  โรงงานอุตสาหกรรม    10  แห่ง 
  (5)  โรงแรม     8  แห่ง 
  (6)  ป๊ัมน้ ามันและก๊าซ     13  แห่ง 
  (7)  โรงสี       2   แห่ง 
  (8)  บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           150   แห่ง 
  (9)  ร้านค้าทั่วไป             450   แห่ง 
  (10)  ห้างสรรพสินค้า            1     แห่ง 
  (11)  โรงแรมระดับ 5 ดาว     1  แห่ง 
  (12)  โชว์รูมรถยนต์             6          แห่ง 
  (13)  เต้นท์รถยนต์มือสอง     18  แห่ง 
  (14)  ร้านสะดวกซื้อ(7-11)       5  แห่ง 

 2.2   ข้อมูลทำงสังคม 

  2.2.1  กำรศึกษำ  
   (1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       3      แห่ง 
   (2)  โรงเรียนประถมศึกษา       4    แห่ง 
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  (3)  โรงเรียนอาชีวศึกษา        1      แห่ง 
  (4)ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน      4     แห่ง 

  2.2.2  สถำบัน  และองค์กำรทำงศำสนำ 
   (1)  วัด      2 แห่ง 
   (2)  ศาลเจ้า     4 แห่ง 
   (3)  มัสยิด     1 แห่ง 
 
  2.2.3  สำธำรณสุข 
     (1)  สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน   1 แห่ง 
     (2)  คลินิก      5 แห่ง 
     (3)  ร้านขายยา               2 แห่ง 
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า     100 % 

  2.2.4  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       สถานีต ารวจชุมชน      1 แห่ง 

 2.3   กำรบริกำรพื้นฐำน 

  2.3.1  กำรคมนำคมทำงบก 
  (1)  ถนนลาดยาง      48 สาย 
  (2)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    29 สาย 
  (3)  ถนนลูกรัง      3 สาย 
  (4)  ถนนหินคลุก      22 สาย 
  (5)  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก       12 แห่ง 
  สภาพคมนาคมทางบก 
  ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลชะมาย  การคมนาคมทางบกบางหมู่บ้านไม่สะดวก  ถนนบางสายผิว
การจราจรช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  และถนนบางสายยังไม่มีการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะริมถนน 
 

  2.3.2   กำรโทรคมนำคม 
  (1)  สถานีคมนาคม    2  แห่ง 
  (2)  โทรศัพท์สาธารณะ    19  ตู้ 

  2.3.3  กำรไฟฟ้ำ 
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  หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลชะมาย  ไฟฟ้าเข้าถึงทั้งจ านวน  8  หมู่บ้าน  และทั้ง  8   หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน 

  2.3.4  แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
           (1)  ล าน้ า  , ล าห้วย      24  สาย 
  (2)  บึง , หนอง  และอื่น ๆ      9  สาย 
  (3)  บ่อน้ าต้ืน      635  แห่ง 
          (4)  บ่อน้ าบาดาล       6         แห่ง 
  (5)  สระน้ า       3   แห่ง 
  (6) คลอง(ท่าแพ,ท่าโหลน,ท่าเลา,วังหีบ,คลองนา,ท่าไฟ)  6    แห่ง 

 2.4   ข้อมูลอื่น ๆ   

  2.4.1  ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ 
     ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตเทศบาลต าบลชะมาย  ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาและแหล่งน้ า
ธรรมชาติในบางท้องที่ 

  2.4.2   มวลชนจัดตั้ง 
  (1)  ลส.ชบ. 5      รุ่น    400 คน 
  (2)  ทสปช. 1      รุ่น    50 คน 
                   (3)  ผสส.     10 คน 
  (4)  กนช.     197 คน 
  (5)  อปพร.     223 คน 
  (6)  อสม.     130 คน 

3.   ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพในต ำบล 

 3.1  ศักยภำพของเทศบำลต ำบล 
3.1.1  คณะผู้บริหาร   จ านวน     5   คน 
3.1.2  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   จ านวน  12 คน 
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คณะผู้บริหำร 

นายวันชัย  รัตนบุรี      
รองนายกเทศมนตรี 

นายฉัตรพล  วัชรคิรินทร์   
รองนายกเทศมนตรี 

นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง    
นายกเทศมนตรี 

นายวิสุทธิ์  เรืองจรัส    
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นายร่าน  ชูแก้วร่วง   
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล 

สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชะ
มำย  เขต  1 
นายสมนึก  เกิดช่วย 
นายเดชณ์  ชาญอาวุธ 
นายธรรมนูญ  จุติชอบ 
นางสวาท  ณ สุวรรณ 
นายพรรษา วิเศษอักษร 
นายสุรศักดิ์  เดชะราช 
 

สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชะมำย  
เขต  2 
นายประสงค์  พรหมวันรัตน์ 
นายจุมพฎ  กิ่งจันทร์ 
นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ 
นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม 
นายสลัด  พรหมดนตรี 
นายทวีศักดิ์  ปานมี 

 

นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 

 

นางสวาท  ณ สุวรรณ 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบล

ชะมาย 

 
นายสมนึก  เกิดช่วย 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
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3.1.3  จ านวนบุคลากร      91 คน 
   ปลัดเทศบาลต าบล        1   คน 
                 รองปลัดเทศบาลต าบล    1   คน 
     ต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาลต าบล    61 คน 
        -  พนักงานส่วนต าบล    10  คน 
   -  ลูกจ้างประจ า     1   คน 
   -  พนักงานจ้าง   47  คน 
     ต าแหน่งในส่วนการคลัง          14     คน 
   -  พนักงานส่วนต าบล       7   คน 
   -  ลูกจ้างประจ า   1     คน 
   -  พนักงานจ้าง   6     คน 
     ต าแหน่งในส่วนโยธา          16 คน  
   -  พนักงานส่วนต าบล  11  คน 
   -  พนักงานจ้าง   5   คน 
     ต าแหน่งในส่วนกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 2 คน 
   -  พนักงานส่วนต าบล  1 คน 
   -  พนักงานจ้าง   1 คน 
 3.1.2  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
       ประถมศึกษา    12 คน 
       มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา   34 คน  
       ปริญญาตรี    36 คน 
       สูงกว่าปริญญาตรี                                       8       คน 
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กำรบริหำรงำนภำยในเทศบำลต ำบลชะมำย 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยสทุธิพร  รสมำล ี
ปลัดเทศบำลต ำบล (นักบรหิำรงำนเทศบำล 8) 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 

นำงสุนีย์    เทพคง
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

นำยรักพงษ์  จำรุภูมิ 
หัวหน้ำหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง 

 รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

นำยปรีชำ  บุญรักษำ 
รองปลัดเทศบำลต ำบล (นักบริหำรงำนเทศบำล 7) 

กองสำธำรณะสุข 
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พนกังานจ้าง 
  1.  นางสาววรรณเพ็ญ จรฤทธิ์   ต าแหน่งผู้ชว่ยเจา้หน้าที่วเิคราะห์ฯ 25.  นางสาวบวรลักษณ์  อุปการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
2.  นางสาวศรันยา  มณีนวล  ต าแหน่งผู้ช่วยบคุลากร    26.  นายสมพร  บุญชูดวง    ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
3.  นางจินตนา  เจริญชัยศร ี  ต าแหน่งนกัการ          27.  นายสุรินทร์  ชัยยะ       ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
4.  นายณรงค์   ชัยยะ  ต าแหน่งพนักงานขับรถ  28   นายพนม  กุมารจันทร์     ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
5.  นายอรุณ  ศักดิ์สูง  ต าแหน่งพนักงานขับรถ  29.  นายวิชัย  จันทร์คง        ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
6.  นายพยงค์  วงศ์แกว้  ต าแหน่งพนักงานขับรถ  30.  นายสมใจ  ชัยยะ             ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
7.  นายอภินันท์  จุติชอบ  ต าแหน่งพนักงานขับรถ  31.  นายทวศีักดิ์  คงประสิทธิ์   ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
8. นายสมควน  มุสิกะพันธ ์  ต าแหน่งพนักงานขับรถ  32.  นายกติติศกัดิ์  ประดู่       ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
9. นางโชตกิา  ทิพย์สุขุม  ต าแหน่งผู้ดแูลเด็ก   33.  นายจุฬารัตน์  เจย้ทอง    ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
10. นางกวกีานต์  สมหมาย      ต าแหน่งผู้ดแูลเด็ก   34.  นายเดโช  เยาวจ์ุ้ย     ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
11. นางสาววาสนา  รัตนพันธุ์   ต าแหน่งผู้ดแูลเด็ก   35.  นายส าราญ  สุดวิสัย  ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
12.นางอารวีรรณ  โสภาชาติ  ต าแหน่งผู้ดแูลเด็ก    36.  นายสาย  ปัตถาพมิพ์  ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
13.นางอาทิตยา  สิงห์บุตร  ต าแหน่งผู้ดแูลเด็ก   37.  นายอนุชา  โพธิ์สุวรรณ      ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ      
14.นางสาวบุญพา  บุญรักษ์   ต าแหน่งผู้ดแูลเด็ก   38.  นายพงษ์ศกัดิ์ ชนะคช      ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
15.นางปรีญา     ชัยยะ  ต าแหน่งผู้ดแูลเด็ก   39.  นาย สุวิทย์  เกื้อภักดิ์          ต าแหน่งคนงานท่ัวไป 
16. นายสิทธิชยั  พรหมเพศ      ต าแหน่งขับเครื่องจักรกล  40.  นายอรรถกร  สุขหิ้น         ต าแหน่งคนงานท่ัวไป 
17. นายณรงค์  อินทร์เพ็ชร    ต าแหน่งยาม     41.  นายกติติพงค์  แสงวิสุทธิ์    ต าแหน่งคนงานท่ัวไป 
18. นายสรรพวฒุิ  แก้วจันทร์  ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง  42. นายศุภชัย  โสรส              ต าแหน่งคนงานท่ัวไป 
19. นายพนม  ธนาวฒุ ิ  ต าแหน่งพนักงานขับรถ  43. นายปฏิวตัิ  รัตนพันธ์         ต าแหน่งคนงานท่ัวไป 
20. นายวีรยุทธ์  ร่างเล็ก  ต าแหน่งผู้ช่วยเจา้หน้าที่ป้องกันฯ 44. นายอดุม  สุวรรณปาน  ต าแหน่งคนงานท่ัวไป 
21. นายสืบสันต์  แก้วสว่าง    ต าแหน่งพนักงานขับรถ      45. นางสาวพชิชา  เขียวจินดา ต าแหน่งผู้ช่วยบคุลากร 
22. นายสุชาญ  รักษศ์รีทอง  ต าแหน่งพนักงานขับรถ  46. นายสุวัฒน์ชยั  โพธิ์ทอง  ต าแหน่งผู้ช่วยนกัพัฒนาชุมชน 
23. นางสาวนิตยา  สุริยนต ์  ต าแหน่งผู้ช่วยนติิกร  47. นายวัชรา  คงรอด  ต าแหน่งผู้ช่วยนกัพัฒนาชุมชน 
24.นาย ราชินทร์  ทิพย์บุรี         ต าแหน่งผู้ช่วยนกัวชิาการประชาสัมพันธ์    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนปลัด 
 

นำยปรีชำ  บุญรักษำ 
รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนหัวหน้าส านัก

ปลัด 

นางสาวจาวุวรรณ  ถนอมชู 
นักวิชาการศึกษา 5 

 

นางพิจิตร อุษาสุมงคล 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

นางเติมสิริ  รัตนบุรี 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  

นายสถิต  แก้วมรกต 
นิติกร 6ว 

 
นางนันทินา  เหล่าพิทักษ์พงษ์

นักพัฒนาชุมชน 5 
 

นายสมพงษ์  ทองเจริญ 
เจ้าพนักงานธุรการ  5 

 

 นางกาญจนา  ทองเจริญ 
  เจ้าหน้าที่ธุรการ  5 
 

  นายพงศ์ประดิษฐ์  ธนาวุฒิ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 4 

 
 

ส.อ.สธายุทธ  ทองหัตถา 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 3 

 

       ส.อ.ปวิช   จีบโจง 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 2 

นางสาวจุฑารัตน์  รักษ์ศรีทอง 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 



 

 

18 

 

กองคลัง 

นางสาวประทุม  สุวรรณรัตน์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี  6ว 

นายณรงค์  พลภักดี 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6 

นางเนาวรัตน์  ข าคม 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

นางปัณฑิตา  ขุนอินทร์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  4 

นางสาวศิริเพ็ญ  เกตุบูรณะ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

นางสาวจิรกิตต์  ทองอ่อน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

 

นางสาวจนาภรณ์  รัตนบุรี 

เจ้าหน้าที่พัสดุ   3 

นางสาวอัณจนา จันทร์ประอบ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 

นางสาวศิริพร  ทองทิพย์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

นางสาวน้ าฝน  จุติชอบ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

นางวัชราภรณ์  สุวรรณนคร 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  4 

นางสาวจ าลองลักษณ์    ผาสุข 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  4 

 

นางสาววรินทร์ดา  เทพรักษ์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

 
 

นางสุนีย์  เทพคง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  

 

กองคลัง 

นางสาวประทุม  สุวรรณรัตน์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี  6ว 

นายณรงค์  พลภักดี 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6 

นางเนาวรัตน์  ข าคม 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

นางปัณฑิตา  ขุนอินทร์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  4 

นางสาวศิริเพ็ญ  เกตุบูรณะ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

นางสาวจิรกิตต์  ทองอ่อน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

 

นางสาวจนาภรณ์  รัตนบุรี 

เจ้าหน้าที่พัสดุ   3 

นางสาวอัณจนา จันทร์ประอบ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 

นางสาวศิริพร  ทองทิพย์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

นางสาวน้ าฝน  จุติชอบ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

นางวัชราภรณ์  สุวรรณนคร 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  4 

นางสาวจ าลองลักษณ์    ผาสุข 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  4 

 

นางสาววรินทร์ดา  เทพรักษ์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

 
 

นางสุนีย์  เทพคง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  
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กองช่าง 

นายรักพงษ์  จารุภูมิ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
 

นางสุจินดา  สร้อยโสภ ี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

นายสรุยุทธ์  ชินสิทธิ์ 
นายช่างโยธา  4 

 

นายสุนทร   เกื้อวงศ์ 
หัวหน้าหน้าฝ่ายการโยธา   

 

 

นายสุพจน์  รัตนพันธุ์ 
นายช่างโยธา  4 

 

นายสุทัศน์  รัตนคช 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

 

นายนพพร  สุขคง 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

 
 

นายสมชาย  ลวณะมาลย์ 
ผู้ช่วยช่างโยธา 

 

นายกิตติพันธ์ รักแดง 
นายช่างไฟฟ้า 4 

นายวีระศักดิ์  รักษาแก้ว 
ผู้ช่วยช่างโยธา 

 

นายอดิศักดิ์  รัตนพันธ์ 
นายช่างโยธา 3 

นายจิระวุฒิ  พุทธรักษา 
วิศวะกรโยธา 3 

นางเชาวณี  มณีฉาย 
 

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่งไป  
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กองสาธารณะสขุและสิง่แวดล้อม 

นายปรีชา  บุญรักษา 
รองปลัดเทศบาลต าบลชะมาย 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณะสุข 
 

นางสาวสุธิษา  คงกุล 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

นางสาวอมาวสี  ชาญอาวุธ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 



 

 

21 

 

3.2 ข้อมูลกำรคลังของเทศบำล 
 
รายรับจริงของงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 

 รายรับจริง 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

หมวดภาษีอากร 3,009,175.36 4,638,806.08 5,636,781.05 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 1,219,213.75 1,194,468.70 1,256,680.35 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 195,393.22 231,571.31 478,134.19 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 387,820 527,610 622,775 
หมวดภาษีจัดสรร 25,230,639.65 29,230,183.67 31,017,410.34 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,826,440 9,633,758 11,976,000 
รวมทุกหมวด 37,868,681.98 45,456,397.76 50,987,780.93 

 
รายจ่ายจริงของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 

 
หมวด 

จ่ำยจริง 
2553 

จ่ำยจรงิ 
2554 

จ่ำยจริง 
2555 

1.รายจ่ายงบกลาง 
2.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
3.หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
4.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
5.หมวดค่าสาธารณูปโภค 
6.หมวดเงินอุดหนุน 
7.หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
8.หมวดรายจ่ายอ่ืน 

2,597,108.65 
5,126,393.09 
3,521,100 
11,772,604.54 
334,706.63 
2,618,256.56 
8,015,403.26 
625,807 

2,507,531.90 
6,067,462 
3,858,880 
11,842,662.75 

426,888.10  

2,861,478.50 
17,698,240.06 
- 

1,727,042.50 
7,304,713.60 
4,879,743 
12,476,179.73 
481,380.79 
3,154,377.62 
13,576,023.90 
-  

รวมทุกหมวด 34,611,379.73 45,263,143.31 43,599,461.14 
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3.3   ศักยภำพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
 ต าบลชะมายได้รับการจัดต้ังเป็น “เทศบาลต าบลชะมาย” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2554 สภาพพื้นที่ของต าบลเป็นที่ราบลุ่ม เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13,386  ไร่ ปัจจุบัน
พื้นที่ของต าบลชะมายมีท าเลเหมาะสมแก่การท าการพาณิชย์และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม  และเป็นที่
ชุมชนค่อนไปชุมชนเมือง ท าให้พื้นที่ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรลดลงมี  อาชีพรับจ้างโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มจ านวนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการบริการพื้นฐานให้
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายของประชาชนในวัยแรงงาน 
 
จุดเด่นของพื้นที ่
    1.  ต้ังอยู่ไม่ไกลจากหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
    2.  เป็นแหล่งหน่วยธุรกิจ 
                        3.  สภาพภูมิประเทศ    และขนาดพื้นที่ต าบลเอ้ือต่อการพัฒนาทั้งภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม 
    4.  ถนนสายส าคัญตัดผ่าน  ดังนี้ 
    ถนนทางหลวงแผ่นดิน  41 
    ถนนทางหลวงแผ่นดิน  403 
    ถนนทางหลวงแผ่นดิน  4110 
    ถนนทางหลวงแผ่นดิน  4211 
โอกำสกำรพัฒนำ 
 ต าบลชะมายสภาพทางกายภาพ เป็นที่ราบลุ่มและมีพัฒนาให้มีการสาธารณูปโภคครบครัน
ตามแบบของเทศบาล ต าบลชะมายมีการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมีหมู่บ้านจัดสรร
กระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่การเกษตรเหลือน้อยลง 

ข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำ 
 ประเด็นของสภาพปัญหาความต้องการกับงบประมาณไม่สอดคล้องความเป็นกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท ท าให้เกิดการถ่ายเทของประชากรแฝงในพื้นที่รวมถึงการเข้ามาใช้แรงงานขอองคนต่างด้าวและคน
ต่างถิ่น ที่ไม่แจ้งภูมิล าเนาที่ชัดเจน 

ปัญหำอุปสรรคในต ำบลชะมำย 
- การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  - การเสพยาเสพติดและการระบาดของโรคติดต่อ โรคเอดส์ (โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น) 
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วันและประเพณีที่ส ำคัญระดับชำติ 

   1.  วันขึ้นปีใหม่   มีความเชื่อว่าเมื่อปีใหม่มาถึง  ความทุกข์โศกจะถูกทิ้งไว้กับปีเก่า  วันขึ้นปีใหม่
มาถึง  จะรับเอาแต่สิ่งใหม่ ๆ  ความมีโชคและความสุข 
    กิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่ 

- ท าบุญตักบาตร  เพื่อเป็นสิริมงคล 
- ส่งการ์ด  และปฏิทิน  อวยพรในวันขึ้นปีใหม่  ให้แก่ประชาชนเป็นการส่งความสุข  ความ

ปรารถนาดี 

   2. วันเด็กแห่งชำติ  มีขึ้นเพื่อต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของวันเด็กซึ่งเป็นอนาคต
ของชาติ 
    กิจกรรมในวันเด็ก 
    -     กิจกรรมนันทนาการเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วม 
    -     มอบของขวัญ 
    -     เปิดสถานที่ส าคัญที่ต่าง ๆ  ให้เด็กเข้าเยี่ยมชม 

   3. วันวิสำขบูชำ  มีขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า  ประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน  ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเดียวและเดือนเดียวกัน 
    กิจกรรมในวันวิสาขบูชา   

- ท าบุญตักบาตร 

- บริจาคทานให้แก่ผู้ยากจน 
- เวียนเทียน 

- บ ารุงพุทธศาสนา 

   4.  วันอำสำหบูชำ    มีขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งได้ประกาศศาสนาครั้งแรก  เกิดมีพระ
รัตนตรัย  คือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ 
    กิจกรรมในวันอาสาหบูชา 

- ท าบุญตักบาตร 

- บริจาคทานให้แก่ผู้ยากจน 
- เวียนเทียน 

   5.   วันเข้ำพรรษำ  เป็นวันทีพ่ระภิกษุอธิษฐานว่าจะอยู่ประจ าวัด 
    กิจกรรมในวันเข้าพรรษา 

- ท าบุญตักบาตร 
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- ถวายเทียนจ าพรรษา 
- ถวายผ้าอาบน้ าฝน 

   6.   วันเฉลิมพระชนมพรรษำ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินินาถ  (12  สิงหาคม )  
เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชีนีนาถ  ซึ่งพระองค์ทรง
ตระหนักถึงหน้าที่อันพึงมีต่อประเทศชาติ  และประชาชนและเป็นวันแม่แห่งชาติ  มีสัญลักษณ์เป็นดอกมะลิ  
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณแม่  และส่งเสริมบทบาทของแม่ที่มีต่อลูก ครอบครัวและสังคม 
    กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

- พิธีสดุดีพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ตามสถานที่ราชการได้
ก าหนดขึ้น  

- น าดอกมะลิไปไหว้แม่เพื่อแสดงถึงความรักและความกตัญญู 
   7.   วันปิยมหำรำช   เพื่อระลึกถึงวันสวรรคตของรัชกาลที่  5 
    กิจกรรมในวันปิยมหาราช 

- ท าบุญตักบาตร 
- วางพวงมาลา 

   8.   เทศกำลกฐิน  เป็นประเพณีการบ าเพ็ญกุศลอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนไทย  และเป็น
หน้าที่ที่พุทธศาสนิชนถึงกระท า  เป็นประเพณีน าผ่าไปถวายแด่พระภิกษุที่อยู่จ าพรรษา  ตลอดพรรษาเพื่อ
สงเคราะห์ภิกษุให้ได้ผ้าผืนใหม่แทนผืนเก่าท่ีช ารุด 

   9.   วันลอยกระทง  เป็นประเพณีส าคัญ  มีความเชื่อได้บูชาพระเกศแก้วจุฬามหาบนสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์  บูชารอบพระพุทธบาทที่ประดิษฐาน  ณ  ริมฝั่งแม่น้ านัมมทานที  หรือเป็นการตอบแทนและขอขมา
ต่อพระแม่คงคาที่ให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค  บริโภค  และละเมิดทิ้งสิ่งปฏิกูลไป 
    กิจกรรมในวันลอยกระทง 

- ท าบุญตักบาตร 

- ลอยกระทง 
- กิจกรรมนันทนาการ 

- ประกวดนางนพมาศ 
  10.    วันเฉลิมพระชนมพรรษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (5 
ธันวาคม) เพื่อระลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์
อย่างมากมายให้กับพสกนิกรชาวไทย เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนา
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อาชีพ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ า และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งมีสัญลักษณ์ เป็น “ดอก
พุทธรักษำ” 

 กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

-     พิธีสดุดี  ณ สถานที่ราชการก าหนดขึ้น 
-     กิจกรรมการพัฒนาและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส าคัญ 
-     กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส่วนที่  3 
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 ผลกำรพฒันำเทศบำลต ำบลประจ ำปี  2555 
 

 ผลการพัฒนาเทศบาลต าบลประจ าปี 2555 ประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติสรุปผลได้ดังนี้ 

1.  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
 ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประจ าปี พ.ศ. 2555  มีโครงการตามแผนพัฒนา  
จ านวน  224  โครงการ  งบประมาณ  125,336,890.-  บาท  สามารถจัดหางบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ
ได้  170 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  74.89  ของโครงการทั้งหมด  งบประมาณตามแผนพัฒนามีจ านวน 
125,676,890 บาท  ใช้งบประมาณ  45,720,859.84 บาท  คิดเป็นร้อยละ  35.73  ของงบประมาณตามแผน
ทั้งหมด  ผลการพัฒนาเชิงปริมาณจึงมีน้อยเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  รายละเอียดดังตาราง 
 

ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนแผนงำน/โครงกำรและงบประมำณในแผนพัฒนำเทศบำลต ำบล  
ประจ ำปี  2555  จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ ตาม
แผนพัฒนา ปี 2555 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ ปี 2555 

จ านวน งบ จ านวน งบ 

โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผัง
เมืองรวม 111 49,239,400 38 12,853,900 

2  ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 55 6,460,000 62 8,715,200 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

19 7,095,000 13 1,140,000 

4  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารฯ 35 19,063,000 74 15,665,700  

5.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 14 12,740,000 

11 4,015,000 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 6 420,000 4 220,000 

รวม 240 95,017,400 202 42,609,800 

 
 แผนภูมิเปรียบเทียบโครงการ ป ี 55 

172 

จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวนงบโครงกำรในแผนพัฒนำ 
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2. กำรประเมินประสิทธิภำพของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 

แผนถมูิเปรยีบเทยีบจ านวนงบประมาณในแผนพฒันา / 
จ านวนงบประมาณที่ด าเนนิการจริง พ.ศ. 2555 

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณ ป ี 55 

42,609,800 

95,017,400 

 

จ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวนงบประมำณในแผนพัฒนำ 
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 ในการพัฒนาต าบลหรือท้องถิ่น  ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีนั้น  ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาในมิติด้านต่าง ๆ หลายมิติด้วยกัน  ทั้งนี้เนื่องจากการใช้แผนพัฒนา
เป็นแนวทาง ท าให้การพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  และท้องถิ่น 
 แผนฯ นอกจากจะเป็นเครื่องมืออันส าคัญต่อการบริหารแล้ว แผนฯ  ยังเป็นตัวช่วยบอกทิศ
ทางการบริหาร บุคลากรหรือผู้บริหารจึงสามารถเดินไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางไว้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 1.    การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         -  ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในหมู่บา้น  ต าบล 

         -  ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้กับราษฎรในพื้นที่ตกค้าง 
         -  ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
        -  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
                      -  ขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ าต้ืนเขิน 

 2.   การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ  
         -  สนับสนนุอาชีพแก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพในต าบล 

        -  สนับสนุนการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
  3    การด าเนินงานด้านสังคม 
         -  สนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุและผู้พิการ 

         -  สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาภายในต าบล 
         -  สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
         -  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  งานวันลอยกระทง  และวันประเพณีอื่น ๆ  
         -  จัดให้มีศาลาเอนกประสงค์  
         -  ส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังโรคตดิต่อในชุมชน 

                     -  สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
  4.   การด าเนินงานด้านการเมือง การบริหาร 
                      -  ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ท าการเทศบาลต าบล 
                      -  ฝึกอบรมบุคลากร ทั้งพนักงานเทศบาลลูกจ้าง และสมาชิกสภา 
                      -  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งรายไดแ้ละระบบการจัดเก็บภาษ ี

                      -  จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ 
   
 
 5.   การด าเนินงานด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                      -  รณรงค์สร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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                      -  ปลูกและบ ารุงรักษาพันธุ์ไม้ 
         -  การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 6. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
   -  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ส่วนที่  4 

 

ยุทธศาสตร ์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย 
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ในช่วง  3  ป ี (พ.ศ. 2557-2559) 
 

4.1   วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลชะมาย 
 

  มุ่งพัฒนำสู่   “ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งกำรศึกษำ   เศรษฐกิจพัฒนำ  ปลอดยำเสพติด  คุณธรรมน ำชีวิตสู่
สังคมพัฒนำยั่งยืน” 
 

 พันธกิจ 

เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายในระยะ 5 ปี มุ่งสู่ วิสัยทัศน์ท่ีได้ก าหนดไว้ เห็นควรก าหนด
พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลชะมาย ดังนี้ 

 พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคให้ได้มำตรฐำน   และเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของประชำชน  เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 พันธกิจที่  2  ปรับปรุงและพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณะสุข      ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนำศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงำมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 พันธกิจที่  3  กำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่ดี   โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินในกำร
วำงแผนพัฒนำกำรตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 พันธกิจที่  4  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 พันธกิจที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือของแหล่งงำนต่ำง ๆ  และ
ประชำชนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 พันธกิจที่  6   แก้ไขปัญหำควำมยำกจนเพื่อพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพชีวิต 
 พันธกิจที่  7   ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496  (แก้ไขฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552  
 พันธกิจที่  8   ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายในช่วง  3  ปี  (พ.ศ. 2557-2559) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
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1. ยุทธศาสตร์พัฒนา  
 โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
การจราจรและผังเมืองรวม 
 
 
 
 
 

1.  จัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ในชุมชน  เพ่ืออํานวยความสะดวกและให้บริการ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
2.  จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  มี
ความปลอดภัยในการสัญจร  ความเสมอภาคใน
การใช้พื้นท่ีถนนและพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน 
3. จัดวางและจัดทําผังเมืองรวมเพ่ือดํารงรักษา
เมืองและ  บริเวณท่ีเกี่ยวข้องหรือชนบท   

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

สํานักปลัด,กองช่าง 
 

2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาคน
และสังคม 

 

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 

 
สํานักปลัด 

 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 

 
สํานักปลัด 

 

สํานักปลัด 
 
 
 

สํานักปลัด 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
 
 
 
 
 

1.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  และฝึกอาชีพ 

2.  ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 

4.  พัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยวของเทศบาล 

5.  สร้างแหล่งเรียนรู้ของเมือง เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ และภาคภูมิใจในงานของตนเอง
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด 

 
 

4.   ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริ ห า ร แ ล ะก า ร จั ด ก า ร
องค์กร 
 

1.  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา 
งบประมาณ การติดตามประเมินผลเพ่ือให้ให้เกิด
ความโปร่งใส  และประสิทธิภาพในการทํางาน 

2.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม  และระบบจูงใจในการทํางาน 
3.  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือลดการทํางานที่
ซ้ําซ้อน  และเพ่ิมความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้
มากขึ้น 
4.  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล ได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว     
5.  เพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทํางาน 
6.  เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันฝ่ายพลเรือน 
7.  พัฒนาสถานที่  อุปกรณ์  และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการให้บริการ 
8.  นําระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  (ONE  
STOP  SERVICE)  มาใช้ในหน่วยงาน 
9.  พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักใน
การให้บริการ  SERVICE  MIND 

 
สํานักปลัด 

 

 
สํานักปลัด 

สํานักปลัด 

 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
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4.   ยุทธศาสตร์การด้าน
ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร
จัดการองค์กร (ต่อ) 
 
 
 

 

10. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว
เสมอภาค 
11.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  ด้านเทคโนโลยีแก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กร 
12.  การให้บริการคํานึงถึงความสะดวก  รวดเร็ว  
โดยไม่ให้ประชาชนเสียเวลา  และลดค่าใช้จ่าย 

 

สํานักปลัด 
 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 

5 .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น
สิ่ งแวดล้อมและพัฒนา
ระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลอง  โดยให้ประชาชน
ร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ริม
คลองให้สะอาดสวยงาม 
2. เ พ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
3. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  และสวนสาธารณะ 
4. ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  
และของเสียอันตราย  เพิ่มภาชนะรองรับมูลฝอยเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  การทิ้งและการให้
เอกชนเข้ามามีบทบาทในการรักษาความสะอาดและ
เก็บขนขยะ 
6. สร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนให้ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าเพ่ือลดอัตราการเกิดมูลฝอย 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักษาความสะอาดในชุมชน 
8. พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

เนื่องจากน้ําจากเทือกเขาหลวง  (ทางทิศตะวันตก)  
ทําให้พ้ืนที่ในเขต  เทศบาลตําบลชะมายเป็นพ้ืนที่รับ
น้ําไหลจากเขาหลวงประกอบกับในเขตเทศบาล  และ
บริเวณรอบ ๆ ซึ่งเคยเป็นคูและทิ้งนา  เป็นที่รับไว้
ก่อนที่จะระบายลงทะเลก็เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย  และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในระยะเร่งด่วน 

สํานักปลัด ,กองช่าง 

 
สํานักปลัด ,กองช่าง 

 

สํานักปลัด ,กองช่าง 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด, 

 
 
 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด ,กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

6 .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น
การเงินการคลัง 

 

1. จัดท ำแผนที่ภำษีให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง  น ำ
แผนที่ภำษีมำจัดเก็บอย่ำงต่อเน่ือง   
2. สร้ำงแรงจูงใจในกำร   เสียภำษี  ประชำสัมพันธ์
และขอควำมร่วมมือจำกผู้เสียภำษี 
3. จัดซื้อจัดจ้ำง  มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  

โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2557 
 

พระราชด ารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
“ ...ในกำรพัฒนำประเทศนั้นจ ำเป็นต้องท ำตำมล ำดับขั้นตอน 
เร่ิมด้วยกำรสร้ำงพื้นฐำน  
คือควำมมีกินมีใช้ของประชำชนก่อน 
ด้วยวิธีกำรที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตำมหลักวิชำ 
เมื่อพื้นฐำนเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว 
จึงค่อยสร้ำงเสริมควำมเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตำมล ำดับ 
ด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง และประหยัดนั้น 
ก็เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดล้มเหลว 
และเพื่อให้บรรลุผลส ำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์... ” 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  “นครแห่งการเรียนรู้  เกษตร  ท่องเท่ียว  น่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง”  
 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งก ำหนดวิสัยทัศน์
ของประเทศไว้ คือ มุ่งพัฒนำสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง”  
            พันธกิจ 

    กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บนหลักกำร
ของกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติในทุกมิติของกำรพัฒนำ มีพันธกิจ ดังนี ้
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   1. สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรกระจำยรำยได้ ควบคู่กับกำรสร้ำงสังคมคุณธรรมเพื่อให้คน
กินดีอยู่ดี มีคุณภำพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจำกอำชญำกรรม อุบัติเหตุ ยำเสพติดและอบำยมุขคนในสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติสุข มีวัฒนธรรมประชำธิปไตย และธรรมำภิบำล 

   2. พัฒนำฐำนกำรผลิตและบริกำรให้เข้มแข็งและมีเสถียรภำพบนฐำนควำมรู้และควำม
สร้ำงสรรค์ของคนไทย ขยำยหลักประกันทำงสังคมให้ครอบคลุมประชำชนทุกคน  สร้ำงควำมมั่นคงด้ำน
อำหำรและพลังงำน รวมทั้งยำรักษำโรคจำกสมุนไพรบนฐำนทรัพยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
พร้อมทั้งปรับโครงสร้ำงสำขำกำรผลิตและกำรบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2 สร้ำงภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสำมำรถป้องกันและรองรับผลกระทบและควำมเสี่ยงจำกวิกฤต
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนำคต  พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีควำมรู้ และทักษะสำมำรถรู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
   1.  คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ ด ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข และสังคมมีธรรมำภิบำล 

                           2.  คน ชุมชน และสังคมมีควำมพร้อมเผชิญกำรเปลี่ยนแปลงและอยู่กับกำรเปลี่ยนแปลงได้
อย่ำงเป็นสุข 

   3.  เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองมีควำมมั่นคง ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
มีควำมอุดมสมบูรณ ์ประเทศมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

เป้าหมายหลัก 
   1.  สังคมไทยมีควำมสงบสุข อย่ำงมีธรรมำภิบำล 
   2.  ประชำกรไทยทุกคนมีหลักประกันทำงสังคมที่มีคุณภำพ 
   3.  โครงสร้ำงเศรษฐกิจมีควำมสมดุล เข้มแข็งและพึ่งพำตนเองได้ 
   4.  ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 
   5.  ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ และคุณภำพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 กำรพัฒนำประเทศให้มั่นคง สังคมสงบสันติ และประชำชนด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ภำยใต้
กระแสกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกที่คำดกำรณ์ได้ยำกและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งกำรเมืองใน
ประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังและส่งผลกระทบวงกว้ำง ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11จึงต้องเร่งสร้ำงภูมิคุ้มกันทั้งเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ และเสริมรำกฐำนของประเทศ
ด้ำนต่ำงๆ ให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้ำงโอกำสให้ประเทศสำมำรถเจริญก้ำวหน้ำต่อไป  โดยให้ควำมส ำคัญกับ
ยุทธศำสตร์ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูง ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ คือ 

1. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม  
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน  
  3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสมดุลและควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน 

 4. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเศรษฐกิจฐำนควำมรู้และกำรสร้ำงปัจจัยแวดล้อม 
 5. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภำค และ  
 6. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,ชุมพร และพัทลุง)  
 วิสัยทัศน์  (Vision)“ 
   “เมืองศูนย์กลางการเกษตร  และพืชเศรษฐกิจของประเทศท่ีเติบโตอย่างมั่นคง  บนพื้นฐาน
ของชุมชนเข้มแข็งและเมืองท่องเท่ียวระดับนานาชาติท่ียังยื่น” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. กำรผลิต  แปรรูปและกำรบริหำรจัดกำรพืชเศรษฐกิจยำงพำรำและปำล์มน้ ำมันที่มีคุณภำพ
แบบครบวงจร 
  2.  กำรพัฒนำกำรเกษตรที่มีศักยภำพในพื้นที่ให้มีควำมเข้มแข็ง  (ข้ำว , ไม้ผล , ปศุสัตว์ , 
ประมง) 
  3.  กำรพัฒนำสู่เมืองสีเขียว  ชุมชนเข้มแข็งมั่นคง  และยั่งยืน 
  4.  กำรท่องเที่ยวนำนำชำติที่ยั่งยืน 
  5.  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรคมนำคม และกำรโลจิสติกส์ 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอ าเภอทุ่งสง 
 อ าเภอทุ่งสงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอใน 5 ประเด็น คือ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนำระบบและเครือข่ำยกำรเรียนรู้  ส่งเสริมกำรจัดสร้ำงชุมชน
ต้นแบบ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำคเกษตร  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเกษตร  
ธุรกิจอุตสำหกรรมต่อเนื่องกำรเกษตรบนพื้นฐำนกำรสนับสนุนจำกระบบโลจิสติกส์และบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรตลำด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม  ตลอดจน
กำรส่งเสริมประสิทธิภำพด้ำนพลังงำนและเพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนำคน  องค์กร  ระบบสวัสดิกำรสังคม  และควำมมั่นคงบน
พื้นฐำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
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แนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบและเครือข่ายการเรียนรู้  ส่งเสริมการจัดสร้างชุมชนต้นแบบ 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมและพัฒนำระบบ  เครือข่ำยกำรเรียนรู้ 

 1.2 ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรกลุ่ม กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม เพื่อควำมเข้มแข็งของ
ครอบครัวชุมชน เพื่อผลักดันเป็นชุมชนต้นแบบ 
 1.3 ส่งเสริมองค์กรต่ำง ๆ  ให้ปรำกฏเป็นรูปธรรมและมีควำมเข้มแข็ง 
 1.4 จัดโครงกำรจังหวัดอ ำเภอเคลื่อนที่ รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
บริกำรและให้ค ำแนะน ำ เพื่อสร้ำงโอกำส และเสริมสร้ำงทักษะด้ำนต่ำง ๆ  
 1.5 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบ  และขยำยผลเป็นรูปธรรมทั้งอ ำเภอ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชำชนทุกคนอย่ำงทั่วถึง  
 2) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารจัดการภาคเกษตร  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเกษตร  
ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องการเกษตรบนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกและบริหารจัดการด้าน
การตลาด 
 แนวทางการพัฒนา 
  2.1 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเพิ่มมูลค่ำกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร  อุตสำหกรรม  
และกำรบริกำร 
 2.2 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบกำรเพื่อพัฒนำระบบกำรผลิตกำรตลำด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.3 ส่งเสรมิกำรผลิตและกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ เสริมสร้ำง 
 2.4 พัฒนำคนให้ก้ำวหน้ำตำมทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
 2.5 พัฒนำประชำกรให้มีศักยภำพเพื่อรองรับแรงงำนด้ำนต่ำง ๆ  อย่ำงมีคุณภำพ 2.6 
ส่งเสริมให้องค์กรภำครัฐ  เอกชน  มีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพื่อตอบสนองกำรพัฒนำจังหวัดอย่ำงมี
เอกภำพทั้งด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม เช่น เครือข่ำย และศูนย์โลจิสติก ทุกทำง 
 2.7 พัฒนำเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 2.8  พัฒนำเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนปัจจัยด้ำนกำรผลิต
และกำรตลำด 
 2.9  พัฒนำด้ำนกำรตลำด  ภำคเกษตร  อุตสำหกรรมและผลิตภัณฑ์  OTOP  เพื่อเพิ่ม
รำยได้และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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 3) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเร่ืองกำรท่องเที่ยวให้สอดคล้อง กับกำรบริกำรทุก
ประเภทและเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
 3.2 สนับสนุน  ผลักดัน  ให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับงบประมำณเพื่อพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่ดึงดูดจ ำนวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมำกขึ้น 
 3.3 จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
 3.4 ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป 
 3.5 รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกประชำชนเพื่อร่วมอนุรักษ์  บ ำรุงรักษำ  แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน ์
 4) ยุทธศาสตร์ด้านด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านพลังงานและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 

แนวทางการพัฒนา 
 4.1 สร้ำงควำมสมดุลของทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดยเฉพำะพื้นทีป่ำ  
พื้นที่น้ ำ และแหล่งน้ ำ 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบด้วย
กำรจัดท ำแนวเขตพื้นที่ป่ำ จัดท ำผังเมืองและกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น 
 4.3 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำและจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
พร้อมทั้งสร้ำงองค์ควำมรู้และศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรให้กับชุมชนและบุคลำกรของรัฐในท้องถิ่น 
 4.4  สร้ำงเครือข่ำยเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 4.5  เร่งรัดกำรรังวัดและจัดท ำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
 4.6  ส่งเสริม  สนับสนุน  ครัวเรือน  ชุมชน  อปท. โรงงำนอุตสำหกรรม  ใช้พลังงำน
ทดแทนพลังงำนทำงเลือก 
 4 . 7   ก ระตุ้ นชุ มชนให้ เ กิ ด คว ำม ร่วมมื อและมี ส่ วน ร่ วม ในกำรดู แลจั ดก ำ ร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้ำงองค์ควำมรู้  และเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรบริหำรจัดกำรให้
ชุมชน 
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 5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน  องค์กร  ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคง  บน
พื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
 5.1 สร้ำงควำมเท่ำเทียมกันด้ำนกำรศึกษำ  สำธำรณสุข  และกำรคุ้มครองทำงสังคม 
 5.2  ส่งเสริม  พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ 
 5.3 ปรับปรุงระบบบริหำรรำชกำร รูปแบบกำรท ำงำน กำรอ ำนวยควำมสะดวก ลดขั้นตอน 
กระบวนกำรท ำงำน และขยำยเวลำกำรให้บริกำรประชำชนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 5.4 ส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถและวัฒนธรรมกำรท ำงำนของบุคลำกรและหน่วยงำน
ภำครัฐ ให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบำยกำรปฏิรูประบบรำชกำร 
 5.5 ปรับปรุงระบบข้อมูลสำรสนเทศ ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำยเงินให้มีประสิทธิภำพและ
ควำมโปร่งใส ตลอดจนพัฒนำระบบตรวจสอบกำรประเมินผลภำครำชกำรให้มีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 5.6  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนทุกคนให้มีควำมเป็นอยู่อย่ำงมีควำมสุข 
นโยบายรัฐบาล  

นโยบำยของรัฐบำลชุดนำยกรัฐมนตรียิ่ งลักษณ์  ชินวัตร มีจุดมุ่งหมำย 3 ประกำร 
ประกอบด้วย  
 1. น ำประเทศไทยไปสู่โครงสร้ำงเศรษฐกิจที่สมดุล มีควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจภำยในประเทศ
มำกขึ้น  
 2. น ำประเทศไทยสู่สังคมที่มีควำมปรองดองสมำนฉันท์ และ 3.น ำประเทศไทยไปสู่กำรเป็น
ประชำคมอำเซียนในปี 2558 อย่ำงสมบูรณ์ โดยก ำหนดนโยบำยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเร่ิม
ด ำเนินกำรในปีแรก และระยะกำรบริหำรรำชกำร 4 ปี 
 1. นโยบำยเร่งด่วนที่จะเร่ิมด ำเนินกำรในปีแรก คือ  
 1) สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ เยียวยำและฟื้นฟูทุกฝ่ำย เช่น ประชำชน เจ้ำหน้ำที่รัฐ และ
ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลำยกำรใช้รัฐธรรมนูญ 2540 สนับสนุน
ให้คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและค้นหำควำมจริงเพื่อกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) ด ำเนินกำรอย่ำงเป็น
อิสระ  
  2) ก ำหนดให้กำรแก้ไขและป้องกันปัญหำยำเสพติดเป็น “วำระแห่งชำติ”  

3 )  ป้ อ งกั นและปรำบปรำมกำรทุ จ ริตแ ละประพฤติมิ ชอบในภำค รัฐอย่ ำ ง จ ริ งจั ง                                   
4) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำรและเร่งรัดขยำยเขตพื้นที่ชลประทำน  

 5) เร่งน ำสันติสุขและควำมปลอดภัยกลับมำสู่พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน้อมน ำกระแส
พระรำชด ำรัส “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลักปฏิบัติ  
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  6) เร่งฟื้นฟูควำมสัมพันธ์และพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและนำนำประเทศ  
7) แก้ไขควำมเดือดร้อนของประชำชนและผู้ประกอบกำรเนื่องจำกภำวะเงินเฟ้อและรำคำน้ ำมัน

เชื้อเพลิง โดยชะลอกำรเก็บเงินเข้ำกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงชั่วครำวเพื่อให้รำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงลดลงทันที ปรับ
โครงสร้ำงรำคำพลังงำน จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงำนส ำหรับผู้ประกอบอำชีพรถรับจ้ำงขนส่งผู้โดยสำร
สำธำรณะ ดูแลรำคำสินค้ำและกำรมีรำยได้ ป้องกันและแก้ไขกำรผูกขำดทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  

8) ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยเพิ่มก ำลังซื้อภำยในประเทศ พักหนี้ครัวเรือนของ
เกษตรกรรำยย่อย และผู้มีรำยได้น้อยที่มีหนี้ต่ ำกว่ำ 500,000 บำท อย่ำงน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้ำงหนี้ส ำหรับ
ผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บำท ท ำให้แรงงำนมีรำยได้เป็นวันละไม่น้อยกว่ำ 300 บำท ผู้จบปริญญำตรีมีรำยได้เดือน
ละไม่น้อยกว่ำ 15,000 บำท จ่ำยเบี้ยสูงอำยุแบบขั้นบันได อำยุ 60-69 ปี 600 บำท, อำยุ 70-79 ปี 700 บำท, อำยุ 
80-89 ปี 800 บำท และอำยุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บำท ลดภำษีบ้ำนหลังแรกและรถยนต์คันแรก  

9) ลดภำษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556  
10) ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงแหล่งเงินทุน โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองอีกแห่ง

ละ 1 ล้ำนบำท จัดตั้งกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้ำนบำท จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้
วงเงิน 1,000 ล้ำนบำท ต่อสถำบันอุดมศึกษำที่ร่วมโครงกำร จัดสรรงบประมำณเข้ ำกองทุนSML 300,000 
400,000 และ 500,000 บำทตำมขนำดหมู่บ้ำน  

11) ยกระดับรำคำสินค้ำเกษตรและให้เกษตรกรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน เร่ิมจำกกำรรับจ ำน ำข้ำวเปลือกเจ้ำ
และข้ำวเปลือกหอมมะลิ เกวียนละ 15,000 บำท และ 20,000 บำท จัดท ำทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรและกำร
ออกบัตรเครดิตส ำหรับเกษตรกร  

12) เร่งเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกำศให้ปี 2554 -2555 เป็นปี 
“มหัศจรรย์ไทยแลนด์” และประชำสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำร่วมเฉลิมฉลองในพระรำชพิธี
มหำมงคลที่จะมีขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 

13) สนับสนุนกำรพัฒนำงำนศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
14) พัฒนำระบบประกันสุขภำพ เพิ่มประสิทธิภำพระบบ 30 บำทรักษำทุกโรค ให้ทุกคนได้รับบริกำร

อย่ำงมีคุณภำพ สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม  
15) จัดหำเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน เร่ิมในโรงเรียนน ำร่องแก่นักเรียน ป. 1 ปี

กำรศึกษำ 2555 และ  
16) เร่งรัดและผลักดันกำรปฏิรูปกำรเมืองที่ประชำชนมีส่วนร่วม โดยมีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่

เป็นอิสระยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประธำนเห็นชอบผ่ำนกำรออกเสียงประชำมติ 
ส่วนนโยบายท่ีจะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี จะด าเนินนโยบายหลักจากข้อ 2-8 ดังนี ้ 
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2. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งรัฐ ที่ส ำคัญคือ เทิดทูนและพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
ด ำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชำนุภำพแห่งองค์พระมหำกษัตริย์ น้อมน ำพระรำชด ำริทั้งปวงไว้เหนือ     เกล้ำเหนือ
กระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  

3. นโยบำยเศรษฐกิจ กระจำยรำยได้ที่เป็นธรรม ปรับโครงสร้ำงภำษีอำกรทั้งระบบ มีนโยบำยสร้ำง
รำยได้จำกกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 2 เท่ำตัวในเวลำ 5 ปี ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและ
กำรค้ำอำหำร มีนโยบำยปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ ส่วนนโยบำยโครงสร้ำงพื้นฐำน จะพัฒนำระบบขนส่ง 
ประปำ ไฟฟ้ำให้กระจำยไปสู่ภูมิภำคอย่ำงทั่วถึง เพียงพอ ขยำยกำรให้บริกำรน้ ำสะอำดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
พัฒนำระบบรถ     ไฟทำงคู่เชื่อมชำนเมือง+หัวเมืองหลัก พัฒนำรถไฟควำมเร็วสูงกรุงเทพฯเชียงใหม่ 
กรุงเทพฯ-นครรำชสีมำ กรุงเทพฯ-หัวหิน และเส้นทำงเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้ำน ศึกษำและพัฒนำขยำยทำงรถไฟ
สำยแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต่อจำกท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัฒนำ เร่งรัดโครงสร้ำงรถไฟฟ้ำ 10 
สำยทำงในกทม.และปริมณฑล ให้เร่ิมก่อสร้ำงได้ครบใน 4 ปี ค่ำบริกำร 20 บำทตลอดสำย  

4. นโยบำยด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต กระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้เข้ ำถึงทุกกลุ่ม จัดโครงกำร
เงินกู้เพื่อกำรศึกษำที่ผูกพันกับรำยได้ในอนำคต ส่งเสริมให้แรงงำนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรต ำแหน่งว่ำงงำน
โดยสะดวก เพิ่มประสิทธิภำพประกันสังคม พัฒนำคุณภำพชีวิตตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ จนถึงวัยชรำ และผู้พิกำร 
สร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติและกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนทุกรูปแบบ  

5. นโยบำยที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ 
ทรัพยำกรทำงทะเล สร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ  

6. นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและนวัตกรรม เร่งสร้ำงนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย และครู
วิทยำศำสตร์ให้เพียงพอ ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ ส่งเสริมควำมร่วมมือกับประเทศมุสลิม และ
องค์กรอิสลำมระหว่ำงประเทศ 

7. นโยบำยกำรต่ำงประเทศ และเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ เร่งส่งเสริมและพัฒนำควำมสัมพันธ์กับ
เพื่อนบ้ำน ส่งเสริมผลประโยชน์ของชำติในองค์กรระหว่ำงประเทศ  

8. นโยบำยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พัฒนำระบบรำชกำร สร้ำงเสริมมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมำยและพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม ให้ทันสมัย 
สอดคล้องหลักกำรประชำธิปไตย เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อกำรปฏิรูปกระบวนกำรยุติรรมที่ด ำเนินกำรโดยอิสระ 
และปรับปรุงระบบกำรช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรมโดยง่ำย ส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำส
ได้รับรู้ข่ำวสำรจำกทำงรำชกำร สื่อสำรมวลชนและสื่อสำธำรณะ  
การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลชะมายประจ าปี พ.ศ.  2555  ประกอบด้วย นโยบายหลัก 
 1. บริหำรงบประมำณ  โดยยึดหลักธรรมมำภิบำล 
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 2. บริหำรจัดกำร  กำรกระจำยงบประมำณอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยควำมประหยัด  โปร่งใส่  
ตรวจสอบได้และมีกำรติดตำมประเมินผลเชิงระบบ 
 3. เน้นกำรบริกำรชุมชนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

4. จัดหำสถำนที่ที่เป็นจุดศูนย์กลำงเพื่อก่อสร้ำงตลำดเทศบำลต ำบลชะมำย 
5. จัดหำสถำนที่เพื่อก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ 
6. จัดให้มีสำยด่วนนำยกเทศมนตรีเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนใน

เขตเทศบำลต ำบลชะมำย 
7. เน้นบริกำรสำธำรณะในทุก ๆ ด้ำน เช่น ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนงำน

ป้องกันโรค  กำรรักษำควำมสะอำดของถนนทำงเดินหรือที่สำธำรณะ  กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  กำร
ดับเพลิง  กำรป้องกันน้ ำท่วม  และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

8. ส่งเสริมกำรพัฒนำ  เด็ก  เยำวชน  ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำสอ่ืน ๆ  
9. ส่งเสริมศิลปะจำรีตประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม 
1. พัฒนำ  ปรับปรุง  และขยำยระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตเทศบำลต ำบลชะมำย  

เพื่อให้ได้รับควำมสะดวกและเพียงพอในกำรบริกำรประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเพื่อรองรับกำรลงทุนทำงด้ำน
เศรษฐกิจ 

2. จัดระบบจรำจรขนส่งให้มีประสิทธิภำพ  มีควำมปลอดภัยในกำรสัญจรควำมเสมอภำคในกำรใช้
พื้นที่ถนน 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 

1. พัฒนำศูนย์เด็กเล็กให้ได้มำตรฐำนศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่ขั้นพื้นฐำน 
2. ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำรวมทั้งกำรสร้ำงสุขภำพในชุมชนโรงเรียน 
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ศำสนำ  ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น   
4. ส่งเสริม  พัฒนำศักยภำพคนและครอบครัวทุกกลุ่มวัย  เช่น  เด็ก  เยำวชน  สตรี  ผู้สูงอำยุ  ผู้พิก ำร

และผู้ด้อยโอกำสในสังคมทุกประเภท 
5. ใช้แนวทำงด้ำนกีฬำเป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคนและสังคมให้ห่ำงไกลยำเสพติดทุกหมู่บ้ำน/

ชุมชน  รวมทั้งกำรรณรงค์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติดและกำรป้องกัน  และพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชน  ให้เข้มแข็ง
เอำชนะปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ  และโภชนำกำรแก่โรงเรียนในเขตเทศบำลต ำบลชะมำย 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

1. แก้ไขปัญหำควำมยำกจนในเขตเทศบำลต ำบลชะมำย  ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและกำรรวมกลุ่ม
อำชีพของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลชะมำย 
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2. ส่งเสริม  สนับสนุนงบประมำณเพื่อด ำเนินกิจกำรด้ำนส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน  ขยำยโอกำสให้ประชำชนทุกกลุ่มอำชีพ 

3. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบำลต ำบลชะมำย 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ 

1. พัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรโดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำงบประมำณ  
กำรติดตำมประเมินผลเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและประสิทธิภำพในกำรท ำงำน (เช่น  โครงกำรเทศบำลต ำบล
ชะมำยพบประชำชน, กำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล เป็นต้น) 

2. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมระบบคุณธรรมและระบบจูงใจในกำรท ำงำน 
3. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในหน่วยงำน  ทั้งด้ำนควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ทักษะและทัศนคติให้มี

จิตส ำนึกที่ดี  สำมำรถให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก  สนองควำมต้องกำรและแก้ไขปัญหำของประชำชนใน
พื้นที่ได้อย่ำงเต็มที่ 

4. บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยยึดพื้นที่ เป็นเป้ำหมำยและประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินกำร 

5. กำรบริกำรต่ำง ๆ และกำรบริกำรสำธำรณะ  เน้นควำมสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ให้ประชำชน
เสียเวลำและลดค่ำใช้จ่ำย 
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1. พัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตเทศบำลต ำบลชะมำยให้มีควำม
พร้อมในกำรท ำงำนอยู่เสมอ  ตลอดจนจัดให้มีแสงสว่ำงในที่สำธำรณะอย่ำงทั่วถึง 

2. ส่งเสริมกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชำชน 

3. ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ชุมชน  ก่อสร้ำงและปรับปรุงสวนสำธำรณะในเขตเทศบำลต ำบล    ชะมำย 
4. โครงกำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม  เพื่อรองรับปัญหำน้ ำท่วมขังในเขตเทศบำลต ำบลชะมำย 
5. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตรำย 
6. ส่งเสริมให้ประชำชนลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและลดปริมำณขยะให้น้อยลง 
7. ดูแลรักษำและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 
1. จัดท าแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องน าแผนที่ภาษีมาจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างแรงจูงใจในการเสียภาษี ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้เสียภาษี 
3. จัดซื้อจัดจ้าง มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ส่วนท่ี  5 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2557- 2559) 
เทศบำลต ำบลชะมำย 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รวม 3  
ปี 

 งบประมำณ  
จ ำนวน 

งบประมำณ 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
จ ำนวน 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร 

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรจรำจรและผังเมืองรวม                 
1.1จัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน  เพื่อ
อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 84 53,382,900 67 57,212,100 55 97,597,200 206 208,192,200.00 

1.2 จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  มีความปลอดภัยในการ   
5 2,900,000 4 520,000 4 520,000 13    3,940,000.00  

สัญจรความเสมอภาคในการใช้พืน้ท่ีถนนและพัฒนาระบบขนส่งทีย่ั่งยืน 

1.3 จัดวางและจัดท าผังเมืองรวมเพื่อด ารงรักษาเมืองและ 
บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท   

2  24,000,000  1    2,000,000      3  26,000,000.00  

รวม 91  80,282,900  72  59,732,100  59  98,117,200  222 238,132,200.00       
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รวม  3  
ปี 

 งบประมำณ  จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร 

2)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคม                 

2.1  พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม   
22 2,810,000 22 2,810,000 22 2,810,000 66    8,430,000.00  

และตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม  พรบ.การศึกษาแห่งชาต ิ  

2.2  สนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบ 3 150,000 3 150,000 3 150,000 9       450,000.00  

2.3  อนุรักษ ์เผยแพร่และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   6 940,000 6 940,000 6 940,000 18    2,820,000.00  

2.4  พัฒนาใหบ้ริการดา้นสวัสดกิารสังคม  ปรับปรุงการจดัระเบยีบชุมชน 
11 1,000,000 11 1,000,000 11 1,000,000 33    3,000,000.00  

และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

2.5  สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว 12 2,410,000 12 2,260,000 12 2,260,000 36    6,930,000.00  

2.6  พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข 12 850,000 11 650,000 11 650,000 34    2,150,000.00  

2.7  คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากอาหารการกิน 4 250,000 4 250,000 4 250,000 12       750,000.00  

2.8  พัฒนาสถานท่ีบริการดา้นกฬีาและการจัดการกีฬาเป็นเครื่องมือในการ 
5 1,400,000 5 1,800,000 4 600,000 14    3,800,000.00  

ลดปัญหาทางสังคม  และพฒันาศักยภาพของคนในสังคม   

2.9  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาลงสู่โรงเรียนและชุมชน  3 400,000 3 400,000 3 400,000 9    1,200,000.00  

           
78  10,210,000  77  10,260,000  76    9,060,000  231  29,530,000.00  
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รวม  3  
ปี 

 งบประมำณ  
จ ำนวน งบประมำณ 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร 

         3)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน  

            
    

3.1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  และฝึกอาชีพ 9 690,000 9 690,000 9 690,000 27    2,070,000.00  

3.2  ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 200,000 2 200,000 2 200,000 6       600,000.00  

3.3  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 4 800,000 2 200,000 2 200,000 8    1,200,000.00  

3.4  พัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยวของทต. 4 10,600,000 3 600,000 4 920,000 11  12,120,000.00  
3.5 สร้างแหล่งเรียนรู้ของเมืองเพื่อให้เดก็และเยาวชนมคีวามรู้และ
ภาคภูมิใจ ในงานของตนเองและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3       600,000.00  

 รวม 20  12,490,000  17   1,890,000  18    2,210,000  55  16,590,000.00  

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรองค์กร                 

4.1  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมี ส่วนร่วม 

5         75,000  5         75,000  5          75,000  15       225,000.00  ในการจัดท าแผนพัฒนา งบประมาณ การติดตามประเมินผล 

เพื่อให้ให้เกิดความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการท างาน 

4.2  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 3 1,410,000 3 1,410,000 3 1,410,000 9    4,230,000.00  

 4.3  พัฒนาประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานตา่งๆ เพื่อลด

การท างานท่ีซ้ าซอ้น  และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
1 100,000 1 100,000 1 100,000 3       300,000.00  
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รวม  3  
ป ี

 งบประมำณ  
จ ำนวน งบประมำณ 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร 

4.4  พัฒนาประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและ 
6 510,000 6 510,000 5 310,000 17    1,330,000.00  

พนักงานทต. ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็     

4.5  เพิ่มประสิทธิภาพวธิีการท างาน 7 12,500,000 1 1,000,000 1 1,000,000 9  14,500,000.00  

4.6  เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกนัฝ่ายพลเรือน 4 395,000 7 8,370,000 4 1,370,000 15  10,137,000.00  

4.7  พัฒนาสถานท่ี อุปกรณ ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 3 600,000 7 4,450,000 2 700,000 12    5,750,000.00  

4.8  น าระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)  2 100,000 2 100,000 2 100,000 6       300,000.00  

มาใช้ในหนว่ยงาน                 

4.9  พัฒนาบุคลากรใหม้ีทัศนคตทิี่ดีและมีใจรักในการให้บริการ   1 100,000 1 100,000 1 100,000 3       300,000.00  

SERVICE  MIND                 

4.10  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหม ่
3 2,500,000 2 500,000 2 500,000 7    3,500,000.00  

มาใช้ในการบริการใหม้ีความสะดวกรวดเรว็เสมอภาค 
4.11  ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ  ด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ขององคก์ร 

3 500,000 3 500,000 3 500,000 9    1,500,000.00  

4.12 การให้บริการค านึงถงึความสะดวกรวดเรว็โดยไมใ่ห้ประชาชน 
1         20,000  1         20,000  1          20,000  3         60,000.00  

เสียเวลา  และลดค่าใชจ้่าย 

รวม 39  18,885,000  39  17,135,000  30    6,185,000  108  42,205,000.00  
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ยุทธศำสตร ์
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รวม  3  
ป ี

 งบประมำณ  จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร 

5)   ยุทธศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดลอ้มและพัฒนำระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหำน้ ำทว่ม 
5.1  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนข์องคูคลอง  โดยให้ประชาชนร่วมมือและ
สนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทศัน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม 

5.2  เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มี
ความสะอาดมีความเป็นระเบยีบเรียบร้อย 

5.3  เพิ่มพื้นท่ีสีเขยีว และสวนสาธารณะ 
5.4  ลดปริมาณและควบคมุมลพษิ 

5.5  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย 

5.6  สร้างจติส านึกแก่ประชาชนให้ใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่เพื่อลดอัตราการ
เกิดมูลฝอย 

5.7   จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน 

5.8  พัฒนาระบบป้องกันและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมเนื่องจากน้ าจากเทือกเขา
หลวง (ทางทิศตะวันตก) ท าให้พ้ืนท่ีในเขต ทต.ชะมาย เป็นพื้นท่ีรบัน้ าจาก
เทือกเขาหลวง ประกอบกับในเขต ทต. และบริเวณรอบ ๆ ซึ่งเคยเป็นคูและทุ่ง
นาเป็นที่รับไว้ก่อนที่จะระบายลงทะเลก็เปล่ียนเป็นที่อยู่อาศัยและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในระยะเร่งด่วน 
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รวม 27 162,145,000 34 70,380,000 15    5,990,000  76 238,515,000.00 
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ป ี

 งบประมำณ  จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร 

6)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเงินกำรคลัง                 

6.1  จัดท าแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องน าแผนที่ภาษี 1       200,000  1       200,000             -                    -    2       400,000.00  

มาจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง     
 

  
 

  
 

    

6.2  สร้างแรงจูงใจในการเสียภาษี  ประชาสัมพันธ์และขอความ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3         60,000.00  

ร่วมมือจากผู้เสียภาษี   

 

  

 

  

 

    

6.3 จัดซื้อจัดจ้าง  มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้ 

5 
610,000 

5 610,000 5 610,000 
15    1,830,000.00  

รวม 7      830,000  7      830,000  6      810,000  20   2,470,000.00  

รวมทั้งส้ิน 262 284,842,900 246 160,227,100 204 122,372,200 712 567,442,200.00 
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